Uroczysty koncert Zespołu
Pieśni i Tańca Śląsk uświetni
obchody 120-lecia urodzin
miasta i 30-lecia diecezji
sosnowieckiej. Będziemy
świętować razem już
4 czerwca na Placu Papieskim.
W programie m.in. Festiwal
Organizacji Pozarządowych,
IV Bieg Wolności, konkursy,
pokazy, warsztaty i atrakcje
dla dzieci. Część artystyczną
poprowadzi Maciej
Musiał.
str.

Festiwal ska po raz
pierwszy, czyli

Sosno
Ska Party
już 11 czerwca
Więcej na str. 8 ➤
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Paula Duda/Łaczy Nas Piłka

Sosnowiec i Krynica będą
współpracować. Porozumienie w tej
sprawie przedstawiciele obu miast
– prezydent Arkadiusz Chęciński
i burmistrz Piotr Ryba – podpisali 16
maja w Sali Koncertowej podczas
koncertu upamiętniającego 120-lecie
urodzin Jana Kiepury.
str.

3➤

To już jedenasta kadencja
Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca.
Wybory w sosnowieckich szkołach
średnich wyłoniły 43 radnych, którzy
ze swojego grona wybrali prezydium.
Na czele MRMS stoi Julia Toporkiewicz,
a jej zastępcami są Paulina Kubińska
i Oskar Satora. Kadencja
młodzieżowych radnych potrwa
dwa lata.
str.

Piłkarki Czarnych Sosnowiec po raz 13. w historii zdobyły Puchar Polski. Więcej na str. 13 ➤

11 ➤

Szablistki i szabliści z Sosnowca
potwierdzili swą doskonałą formę
i rewelacyjnie spisali się
na Mistrzostwach Polski Seniorów,
które odbyły się w Warszawie. Złote
medale wywalczyli Zuzanna Cieślar
i Krzysztof Kaczkowski, zawodnicy
Zagłębiowskiego Klubu
Szermierczego.
str.

13 ➤

DZIECIAKI RZĄDZĄ!
Jeden w roku Dzień Dziecka to zdecydowanie za krótko, by świętować z wielką pompą, zwłaszcza gdy energia dzieci nie ma granic i kiedy obchodzimy okrągły jubileusz!
Już po raz 10. w Sosnowcu odbywa się Tydzień Dziecka. Każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.
Sylwia Turzańska

– Mamy mały jubileusz, który trzeba godnie
uczcić, stąd masa atrakcji w różnych zakątkach
miasta. Przed nami wyjątkowy tydzień, który,
mam nadzieję, zostanie w pamięci dzieciaków
na długo – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Imprezy zaplanowano w różnych dzielnicach
miasta. Wielki finał, który odbędzie się 5 czerwca
na Górce Środulskiej, zapowiada się spektakularnie.
W planach są m.in. snowtubing – czyli zjazdy z 30metrowej górki na pontonach, basen z łódeczkami,
dmuchany plac zabaw, wioska smerfów, mecz
w dmuchanych kulach, zawody sportowe, ogromne bańki mydlane, klocki konstrukcyjne, czekoladowe warsztaty, pokazy psów policyjnych czy cyrkowe

warsztaty. A to jeszcze nie wszystko. Uczestnicy zabawy będą mieć także niepowtarzalną okazję, by
wziąć udział w wielkiej zagłębiowskiej lekcji historii, czyli zobaczyć jedną z bitew napoleońskich, rekonstrukcję walk z Prusakami, atak na dwór pruski
na Pogoni i decydujące starcie walczących. Bitwa rozegra się w godz. od 15.30 do 17.00.
Zanim jednak nadejdzie dzień wielkiego finału, dzieciaki mogą liczyć na wielką zabawę i niezapomniane wrażenia już od 29 maja. W tym
dniu rusza 10. edycja Tygodnia Dziecka. W Parku Sieleckim działa już wesołe miasteczko, a to
dopiero przedsmak tego, co będzie się działo.
Jeszcze przed wielkim finałem, od 30 maja do
4 czerwca, warto zaglądać na Górkę Środulską
w godzinach od 14.00 do 20.00 i spróbować,
na czym polega snowtubing. W dniu 29 maja

warto pojawić się także na Stawikach, gdzie organizatorzy zapraszają na rolki u Karolki, czyli
warsztaty rolkowe. Od 30 maja do 3 czerwca imprezy dla dzieci będą odbywać się codziennie
w innym parku, czyli 30 maja w parku Kazimierz
w ogrodzie jordanowskim, 31 maja w Parku Leśnym (Niwka), 1 czerwca w Parku z Kamieniem
(Milowice), 2 czerwca w Parku im. W. Mazura
(Juliusz) i 3 czerwca w Parku Dietla (Pogoń).
Do wielkiego świętowania przyłączyły się także
sosnowieckie biblioteki, które przygotowały zawody i akcję czytelniczą oraz Teatr Zagłębia, który zaprasza najmłodszych na premierę „Baśni
Andersena” w reż. Macieja Podstawnego.
– Już 3 czerwca na deskach teatru wystawimy
premierę spektaklu dla dzieci, którego podstawą
są baśnie Andersena w najnowszym, pięknym

tłumaczeniu Bogusławy Sochańskiej. Oprócz
ulubionych tytułów, takich jak „Dziewczynka
z zapałkami”, „Brzydkie kaczątko”, „Mała syrenka” czy „Calineczka”, w scenariuszu znajdują się
też równie ciekawe, choć mniej znane teksty – zapowiada Jacek Jabrzyk, zastępca dyrektora ds. artystycznych w Teatrze Zagłębia.
Dodatkowo, 4 i 5 czerwca pokazy spektaklu
będą urozmaicone o animacje oraz warsztaty dla
rodziców z dziećmi. – Warsztaty kierujemy
do dzieci i ich opiekunów, którzy lubią opowiadać historie oraz dzielić się swoimi pomysłami.
Zachęcamy do odbycia wspólnej podróży dorosłych i dzieci do świata teatralnej magii: dotyku,
dźwięku i obrazu – dodaje. Warsztaty poprowadzi Dorota Kowalkowska, pedagożka teatru,
współautorka spektaklu „Baśnie Andersena”.
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Ruszyła IX edycja Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu

KRÓTKO

Paweł Leśniak

reklama

W tej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zadecydują, jak wydać 6 mln 620 tys. zł. Milion złotych
zostanie przeznaczonych na projekty ogólnomiejskie, a pozostałe środki zostaną podzielone na poszczególne
rejony konsultacyjne. W tym roku wprowadzono także istotną zmianę. Projekty można zgłaszać zarówno
w formie papierowej, jak i online. Sami sosnowiczanie chętnie zgłaszają swoje pomysły. – Budżet Obywatelski
jest świetnym sposobem, żeby zrealizować inwestycje, których mieszkańcy potrzebują w danej dzielnicy
najbardziej i jednocześnie pozytywnie angażuje nas mieszkańców do działalności na rzecz małych
społeczności – przekonuje Piotr Szewczyk z Sosnowca.
Sylwia Turzańska

Pomysłów mieszkańcom nie brakuje. Dzięki
ich inicjatywom zrealizowano już prawie 250
projektów za ponad 50 mln złotych. Udało się
przeprowadzić m.in. renowacje parków, remonty chodników, stworzyć nowe miejsca
parkingowe, place zabaw, siłownie pod
chmurką, miejsca relaksu czy wypoczynku
oraz kupić nowości książkowe do bibliotek.
– Jeśli mieszkaniec ma pomysł na zmianę
swojego najbliższego otoczenia, może
go po prostu zgłosić. Tym razem do dyspo- Plac zabaw przy ul. Dworskiej powstał w ramach VII edycji BO.
zycji sosnowiczan jest ponad 6,6 mln zł,
CUDA NA KIJU I NIE TYLKO
a jak pokazują doświadczenia minionych lat,
naprawdę warto to zrobić – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Trzema nowymi placami zabaw przy
gdzie został zrealizowany projekt pod tą
W tej edycji mieszkańcy nie muszą składać
ul. Dworskiej, Ostrogórskiej i Kalinowej
właśnie nazwą. – Powstała oryginalna
wniosków jedynie w formie papierowej. Swocieszą się zarówno najmłodsi, jak i nieco ścieżka zdrowia z torem przeszkód
je pomysły mogą zgłaszać nawet bez wychostarsi mieszkańcy Sosnowca. Kolorowe
wśród drzew, są ruchome ścieżki,
dzenia z domu. Wcześniej należało projekt
miejsca wypoczynku, relaksu i zabawy
drewniane platformy dostosowane
razem z zebranymi podpisami poparcia złopowstały w ramach VII edycji Budżetu
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
żyć w urzędzie lub wysłać pocztą. Teraz
Obywatelskiego. Trzy place zostały
Jednocześnie jest to strefa relaksu,
wszystkie wnioski dostępne są online.
oddane do użytku w maju i cieszą się
gdzie można posłuchać odgłosów
Na stronie: www.obywatelski.sosnowiec.pl
coraz większą popularnością.
natury. Sprzyja temu między innymi
znajduje się formularz elektroniczny, dzięki – Najbardziej synowi podobają się
specjalnie posadowiona oryginalna
któremu można zgłosić projekt w ciągu kilku
fantazyjne rury i oczywiście,
minifontanna. Poza tym zamontowano
minut. Wnioskodawca musi podać jego napiaskownica, w której może siedzieć
także kurtyny wodne, które będą
zwę, lokalizację, orientacyjny koszt i opis plagodzinami. On się bawi w bezpiecznym
wykorzystywane latem dla ochłody
nowanej inwestycji. Należy dołączyć także limiejscu, a ja także podtrzymuję
– mówi Joanna Grabarczyk z Wydziału
stę poparcia, która może być zeskanowana lub
towarzyskie relacje – przyznaje Anna
Kultury i Promocji Miasta w UM
w formie online. W tym drugim przypadku
Maliszewska, mama 5-letniego Antka,
w Sosnowcu. W dalszym ciągu zmienia
wystarczy wysłać link z formularzem do odktóra jest częstym gościem placu zabaw się także skwer przy ul. Kalinowej. Nowy
powiedniej liczby osób, a podpisy zostaną zsuprzy ul. Dworskiej. W tym miejscu
plac zabaw i boisko do gry w bule to
mowane przez pracowników urzędu. Ci, któwprawdzie plac zabaw się znajdował,
trzeci etap modernizacji tego miejsca.
rzy zdecydują się na tradycyjną formę złożeale wymagał całkowitej rewitalizacji
Modernizacja placu zabaw na ul.
nia projektu, mogą go zgłosić w Wydziale
i przebudowy. Dużą atrakcją jest także
Dworskiej kosztowała ok. 360 tys. zł,
Kultury i Promocji Miasta (al. Zwycięhuśtawka, jedyna tego typu
„Cuda na kiju” przy ul. Ostrogórskiej
stwa 20, IV piętro, pok. 503e) lub wysłać
w Sosnowcu, na której jednocześnie
ok. 390 tys. zł, a na realizację trzeciego
pocztą. Projekty można zgłaszać do 6 czerwmoże huśtać się kilka osób.
etapu rozbudowy obecnego
ca. Więcej informacji można uzyskać pod nr
Atrakcji, a dokładniej „Cudów na kiju”,
skweru przy ul. Kalinowej wydano
tel. 32/296-06-16 lub można wysłać maila
nie brakuje także przy ul. Ostrogórskiej,
ok. 310 tys. zł.
na adres: obywatelski@um.sosnowiec.pl.
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arc KMP w Sosnowcu

KURIER MIEJSKI

• Styropian o wartości 2500 zł skradziono spod
termomodernizowanego bloku przy ul. Kierocińskiej.
Sprawców w wieku od 24 do 38 lat zatrzymano już
następnego dnia, a skradziony towar odnalazł się na jednej
z posesji w powiecie olkuskim.
• Sąd zajmie się sprawą 38-latki z Będzina, która ucząc się jazdy
samochodem na parkingu przed CH Auchan, wjechała w znak
drogowy, betonowy słupek i… drzwi wejściowe do sklepu.
• Brawa dla sierż. Fabiana Walotka (na zdjęciu obok),
dzielnicowego z Komisariatu III. 13 maja podczas patrolu
zauważył pożar na 10. piętrze bloku. Z balkonu sąsiadów
przedostał się do płonącego mieszkania, z którego
uratował psa. TOS

Paweł Leśniak

• Sosnowiec pozyskał środki na modernizację szesnastu
przejść dla pieszych. Warunki bezpieczeństwa poprawią
się m.in. przy al. Mireckiego, ul. Dmowskiego, Wojska
Polskiego, Kościelnej, Moniuszki, Głównej czy Armii
Krajowej.
• Anna Wyszkoni wystąpiła w koncercie w Sali Koncertowej
przy Zespole Szkół Muzycznych. Dochód z charytatywnej
imprezy przeznaczono na rzecz Diecezjalnego Domu Matki
i Dziecka w Sosnowcu. TOS

Zgłoś projekt i wygraj
arc Muzeum w Sosnowcu

• Na Trójkącie Trzech Cesarzy odbyły się uroczystości
związane z 18. rocznicą wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej.
• „Wolność, muzyka, niezależność” – koncert pod takim
hasłem odbył się 3 maja na placu przed Urzędem Miasta.
Wystąpili m.in. Reni Jusis, Mietall Waluś, Karaś i Rogucki,
Szymon Komasa i Basia Dratwińska.
• Muzeum w Sosnowcu
włączyło się
w ogólnopolską Noc
Muzeów. Przy Pałacu
Schoena można było
zobaczyć stare
samochody, a wewnątrz
zwiedzić aktualne
wystawy w towarzystwie
ich kuratorów.
• W hali sportowej przy ul. Żeromskiego odbyła
się XVIII Sosnowiecka Olimpiada Sportowa dla Dzieci
i Młodzieży.
• Szkoła Podstawowa nr 23 w Zagórzu obchodziła
jubileusz 60-lecia.
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Pierwsze komunalne bloki od 50 lat
W ciągu kilku najbliższych miesięcy budowane przy ul. Traugutta osiedle ma już być zasiedlone przez nowych mieszkańców.

Osiedle przy ul. Traugutta, którego
budowa właśnie się kończy, to pierwsze komunalne mieszkania budowane
przez miasto od pięćdziesięciu lat.
W czterech budynkach znajdzie się
tutaj 88 mieszkań, z czego osiem przystosowanych będzie do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
– Zależy nam, aby nowe osiedle zapełniło się jak najszybciej. Lista chętnych jest dość długa i myślę, że już niedługo pierwsi lokatorzy będą cieszyli się
nowymi mieszkaniami – mówi Rafał
Łydek, dyrektor Miejskiego Zakładu
Zasobów Lokalowych w Sosnowcu.
Znana jest już stawka czynszu
w mieszkaniach na nowym osiedlu.
To 11,85 zł/m kw.
– Kwota ta nie jest naszym wymysłem, ale wynika ze wskaźnika przeli-

czeniowego kosztu odtworzenia, ogłaszanego przez wojewodę śląskiego – przyznaje Jeremiasz Złotecki, zastępca dyrektora ds. inwestycji i remontów MZZL.
Co bardzo ważne, mieszkań
przy ulicy Traugutta nie będzie można kupić.
Na nowym osiedlu mieszkania mają
od niewiele ponad 38 m kw. powierzchni do ponad 57 m kw. To
oznacza, że czynsz w najmniejszym
z nich wyniesie ok. 460 zł, a w największym niewiele ponad 680 zł.
Mieszkania na osiedlu mają wykończone łazienki (kafelki, armatura), tynki gipsowe, wszystkie instalacje i drzwi zewnętrzne. Lokale są
wyposażone w centralne ogrzewanie
oraz ciepłą wodę z sieci. Nowy lokator mu si za dbać m.in. o drzwi we
wnę trzu i wy po sa że nie. Osie dle

Maciej Łydek

Tomasz Szymczyk

W czterech budynkach znajduje się 88 mieszkań.

miejsc w garażach, a te będą wynajmowane w przetargu. Osiedle wyposażone będzie także w instalacje
fotowoltaiczne, które będą wspiera-

dysponuje miejscami parkingowymi
oraz placem zabaw, który powstanie
w cią gu kil ku ty go dni. W każ dym
z czte rech bu dyn ków bę dzie też 6

ły za si la nie czę ści wspól nych bu dynków.
Mia sto nie za po mi na rów nież
o tych mieszkańcach, którzy zarabia ją za du żo, by ubie gać się
o mieszkanie komunalne, a jednocześnie za mało, by otrzymać kredyt
hipoteczny. Trwa bowiem budowa
no we go osie dla przy uli cy Naf to wej. W 12 budynkach znajdzie się
pra wie 300 miesz kań. Szcze gó ły
po win ny być zna ne jesz cze w tym
roku.
Więcej informacji można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Lokalowej
Urzędu Miejskiego (ul. Modrzejowska 32a, tel. 32 296 08 62, e-mail:
wgl@um.sosnowiec.pl) lub Dziale Lokali Mieszkalnych Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych (ul. Partyzantów 10a, tel. 32 290 18 37, email:
lokalemieszkalne@mzzl.pl).

Jan Kiepura połączył Sosnowiec i Krynicę

Jan Kiepura urodził się w 1902 roku w
istniejącym do dzisiaj domu przy ul.
Majowej na Pogoni. Później mieszkał
na Starym Sosnowcu, gdzie jego ojciec
prowadził piekarnię. To z Sosnowca
wybitny śpiewak rozpoczął marsz do kariery. Później ważnym miejscem stała się
dla niego również Krynica, gdzie artysta
wybudował istniejący do dziś pensjonat
Patria. W Krynicy zmarł i pochowany
jest również ojciec Jana Franciszek Kiereklama

Mariusz Binkiewicz
arc

120 lat od momentu narodzin
wybitnego śpiewaka Jana Kiepury
minęło w poniedziałek 16 maja.
Kiepura przyszedł na świat
w Sosnowcu, ale ważnym
miejscem była dla niego również
Krynica. Podczas upamiętniającej
artystę gali stolica Zagłębia
Dąbrowskiego i popularny kurort
podpisały porozumienie
o współpracy.

– Życzę, aby to porozumienie, które dzisiaj podpisaliśmy, przyniosło
ogólną satysfakcję i radość, aby ta
współpraca między naszymi gminami
przełożyła się na korzyść dla wszystkich mieszkańców zarówno Krynicy,
jak i Sosnowca – dodaje przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Szota.
– Krynica-Zdrój i Sosnowiec to
dwa miasta, jakie łączy Jan Kiepura,
który powinien być fundamentem naszej znakomitej współpracy w zakresie
kulturalnym, senioralnym, młodzieżoPrzedstawiciele władz Sosnowca i Krynicy zawarli porozumienie o współpracy.
wym czy turystycznym. Bardzo się cie– Jan Kiepura wyrósł w Sosnowcu, szę, że jest mi dane dzisiaj podpisać to
pura. Od 1967 roku corocznie odbywa
ale był też związany z Krynicą. Dzi- porozumienie i jestem przekonany, że
się tam Festiwal im. Jana Kiepury.
Porozumienie w sprawie współpra- siaj podpisujemy porozumienie, któ- duch Jana Kiepury będzie dzisiaj czucy ze strony Sosnowca podpisali prezy- re te jego związki z oboma miastami wał nad nami, żebyśmy się z tego podent Arkadiusz Chęciński i przewod- scementuje. Liczymy na bogatą rozumienia jak najlepiej wywiązali
nicząca Rady Miejskiej Ewa Szota, współpracę w sferze kultury czy spor- – powiedział Piotr Ryba, burmistrz
a ze strony Krynicy burmistrz Piotr tu, nie tylko w związku z postacią Krynicy.
– Jestem bardzo dumna, że mogliRyba i przewodnicząca Rady Miejskiej Kiepury – mówi prezydent Arkadiusz
Chęciński.
śmy podpisać to porozumienie, które
Irena Weber-Grelecka.
reklama

reklama

jest korzystne dla obu miast – dodała
Irena Weber-Grelecka, szefowa krynickiej Rady Miejskiej, która zaprosiła
też sosnowiczan do Krynicy.
120. rocznicę urodzin Jana Kiepury
uświetnił koncert w Sali Koncertowej
przy Zespole Szkół Muzycznych. Publiczności w repertuarze operowym
i operetkowym zaprezentowali się
Grażyna Brodzińska, Edyta Piasecka,
Adam Sobierajski, Łukasz Gaj, Dariusz Machej. Artystom towarzyszyła
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Zabrzańskiej pod batutą Sławomira
Chrzanowskiego.
– Warto marzyć, warto być osobą,
która chce spełnić swoje marzenia, bo
każdy z nas ma ukryte talenty, tylko
musi je chcieć wykorzystywać. Marzmy i realizujmy swoje plany tak, jak robił to Jan Kiepura, prosty chłopak
z Sosnowca – dodaje prezydent Arkadiusz Chęciński. TOS
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Zaproponujemy ofertę najwyższej jakości
W Sosnowcu wiele działo się w ostatnich latach, jeśli chodzi o remonty tras tramwajowych. Obecnie prace trwają m.in. na ulicy 1 Maja i Małachowskiego, trwa też budowa
nowej linii w Zagórzu. O bieżących inwestycjach i planach na przyszłość rozmawiamy z BOLESŁAWEM KNAPIKIEM, prezesem zarządu Tramwajów Śląskich SA.
Tomasz Szymczyk

arc Tramwaje Śląskie SA

arc

nia. Ponadto na nowych słupach trakcyjnych zamontowane zostanie nowoczesne ledowe oświetlenie uliczne. Ten element jest również bardzo
istotny – ledowe oświetlenie nie dość, że jest
znacznie mniej energochłonne, a co za tym idzie
bardziej ekologiczne, to optymalnie oświetla torowisko, jezdnię i chodniki, przyczyniając się
do zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych
uczestników ruchu.
Trwają prace na ul. 1 Maja. Ich zaawansowanie na ul.
Andersa pozwoliło kilkanaście dni temu na powrót linii
nr 27 na trasę do Kazimierza Górniczego. Nie da się
ukryć, że torowisko w Klimontowie, Porąbce i przy samej
pętli w Kazimierzu jest mocno wysłużone. Czy spółka ma
plany modernizacyjne dotyczące tych odcinków?

W Sosnowcu pojawią się kolejne niskopodłogowe tramwaje.

Po raz pierwszy od czterdziestu lat trwa budowa nowej
linii tramwajowej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej.
Mieszkańcy Zagórza, gdzie przedłużana jest linia nr 15
na wielu odcinkach, widzą już nowe tory. Na jakim etapie
jest ta inwestycja i kiedy pojadą tamtędy tramwaje
wożące pasażerów?

W przypadku tej inwestycji przede wszystkim
trzeba podkreślić zaangażowanie ze strony firm
wykonawczych, które od samego początku intensywnie pracowały, żeby zrealizować to zadanie
w terminie wynikającym z zapisów umowy, czyli
do stycznia 2023 roku. Warto podkreślić, że prace są już bardzo zaawansowane – większość torów
szlakowych jest ułożona, kończy się przebudowa
istniejącej wcześniej pętli, budowa wiaduktu
w ciągu ulicy Braci Mieroszewskich w jednej części jest oddana do użytku, w drugiej zbliża się
do finałowego etapu, przebudowywane jest rondo
Jana Pawła II, na którym powstanie nowa pętla.
Prace są zgodne z harmonogramem, a nawet nieco wyprzedzają założenia, mimo że podczas realizacji robót nie brakowało przeszkód i problemów.
Mam taką cichą nadzieję, że tramwaj będzie mógł
reklama

pojechać już w listopadzie, kiedy wypadnie dokładnie 40. rocznica oddania do ruchu tej linii w jej
wcześniejszym przebiegu i z ostatnich informacji
wynika, że ta moja nadzieja ma solidne podstawy.
Czy budowa nowego torowiska spowoduje zmianę
organizacji ruchu tramwajów w Sosnowcu i skierowanie
do Zagórza dodatkowej linii prócz „15”?

Nie mogę jeszcze jasno odpowiedzieć na pytanie
o organizację komunikacji tramwajowej po oddaniu trasy do ruchu. Z naszego punktu widzenia,
to mimo wszystko przyszłość jeszcze dość odległa. Faktycznie jednak w najbliższym czasie będziemy na ten temat rozmawiać z Zarządem
Transportu Metropolitalnego, który jest organizatorem komunikacji w regionie oraz władzami
Sosnowca, które są tu ośrodkiem decyzyjnym.
Z pewnością jednak zaproponujemy pasażerom
ofertę przewozową najwyższej jakości, dostosowaną do współczesnych wymogów pasażerów.
Jestem przekonany, że dzięki temu wielu mieszkańców Zagórza zmieni przyzwyczajenia transportowe i zamiast samochodu wybierze tramwaj.

Prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie SA
Bolesław Knapik.

Sporo działo się w Sosnowcu w ostatnich latach, jeśli
chodzi o tramwajowe remonty. Sobieskiego, Będzińska,
Sienkiewicza, Piłsudskiego to inwestycje, które zmieniły
tramwajowe oblicze miasta. Dzięki nim pojawiły się
nowsze tramwaje niż wysłużone wozy 105N i pochodne.
Czy nowych niskopodłogowych tramwajów będzie
w Sosnowcu więcej?

Z całą pewnością tak będzie. Po to inwestujemy
w infrastrukturę, żeby na liniach mogły kursować
nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje. To istota prowadzonych przez nas inwestycji. W tej
chwili dysponujemy już 124 tramwajami z niską
podłogą, z czego 107 pozyskaliśmy w ostatnich 8
latach. W planie mamy dalsze zakupy – mamy
nadzieję, że przy dofinansowaniu unijnym z perspektywy na lata 2021-2027 będziemy mogli kupić 50 nowych niskopodłogowych tramwajów.
Na więcej niskopodłogowych tramwajów niż
dziś, mieszkańcy Sosnowca nie będą musieli czekać do następnych zakupów taboru. Planujemy,
że po zakończeniu inwestycji modernizacji torowisk wzdłuż ulic 1 Maja, gen. Andersa i Wojska
Polskiego oraz pętli przy dworcu kolejowym
w Mysłowicach, do obsługi linii nr 26 skierujemy
wagony niskopodłogowe.

Temat skomunikowania Kazimierza Górniczego
pozostaje w tej chwili na wstępnym etapie analiz
i badań, których efektem ma być opracowanie
spójnej koncepcji. Zasadne jest, by z dużymi inwestycjami wstrzymać się do jej zatwierdzenia,
wpisując się w szerokie plany dla tej dzielnicy Sosnowca. Przez lata znacząco zmieniły się potrzeby
transportowe w tym rejonie i chyba dla każdego,
kto zna ten obszar, jasne jest, że organizacja komunikacji zbiorowej w tym miejscu wymaga zasadniczych zmian. To jednak element przyszłości,
natomiast tu i teraz mogę wskazać, że wykorzystaliśmy czas, kiedy z powodu prowadzonych prac
wzdłuż ul. Andersa ruch tramwajów do Kazimierza Górniczego był zawieszony, realizując prace
naprawcze na tej linii w kilku miejscach. Kolejne
prace zaplanowaliśmy także na ten rok, w ramach
zadań własnych, bez unijnego dofinansowania,
jednak nie ma na razie mowy o całościowej, gruntownej modernizacji czy przebudowie tej linii.
Niestety, przedłużają się prace na ul. Małachowskiego
w centrum miasta. To utrudnienia i dla pasażerów, i dla
tramwajarzy. Skąd to opóźnienie i kiedy tramwaje wrócą
w to miejsce?

Nie ukrywam, że to dla nas wyjątkowo przykry temat. Gdybyśmy byli w stanie przewidywać przyszłość i wiedzieli, jak się to wszystko potoczy,
zmienilibyśmy kolejność realizacji poszczególnych
zadań, tak żeby same prace przebiegły w jednym
czasie z inwestycją miejską. Niestety jednak, pewnych rzeczy nikt nie był w stanie przewidzieć
i efekt jest, jaki jest. Opóźnienie w realizacji w stosunku do pierwotnych założeń jest olbrzymie, ale
ja zawsze szukam pozytywów i takich dobrych informacji się doczekałem. Wyprodukowane zostały płyty torowe, przeznaczone właśnie do tego zaJeśli chodzi właśnie o linię nr 26, to niedawno Tramwaje
dania, w których przestrzenie między szynami wyŚląskie podpisały umowę na modernizację torowiska
pełnia kostka granitowa, co wygląda bardzo elewzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Nowością będzie to, że
gancko. Ten materiał trafił już na plac budowy,
na większym odcinku będzie to wreszcie linia
gdzie są także zwiezione nowe słupy trakcyjne,
dwutorowa. Co jeszcze zmieni się w rejonie Dańdówki,
oczekujące na montaż. Jakiś czas temu nasz wykoNiwki i Modrzejowa?
Przede wszystkim znikną przystanki, na których nawca przystąpił do prac ziemnych – trwa korytopasażerowie wsiadają i wysiadają do i z tramwaju wanie i układanie warstw konstrukcyjnych
bezpośrednio z jezdni. Zastąpią je wyniesione w miejscach, w których nie ma kolizji z infrastrukplatformy przystankowe, wydzielone z jezdni, turą, która przebudowywana będzie w zakresie
które zwiększą dostępność do tramwaju zwłasz- miejskim inwestycji, a w międzyczasie wykonawcza osobom starszym, niepełnosprawnym, opie- ca doprowadził do ulicy Małachowskiego nowe
kunom z dziećmi, a większy komfort korzysta- kable zasilające. Wierzę, że teraz ta inwestycja bęnia z tramwajów odczują wszyscy. Inwestujemy dzie już przebiegać sprawnie i będzie miała szybki
także w nowe zasilanie, pozwalające na eksplo- i szczęśliwy finał.
atację tramwajów klimatyzowanych oraz umożlwiające zwiększenie częstotliwości ich kursowa- Rozmawiał: Tomasz Szymczyk
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Już 4 czerwca na Placu Papieskim będziemy świętować obchody 120-lecia urodzin miasta i 30-lecia diecezji sosnowieckiej

Oddajmy hołd powstańcom
Uroczysty koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk uświetni obchody 120-lecia urodzin miasta i 30-lecia diecezji sosnowieckiej. Wielkie artystyczne wydarzenie
odbędzie się już 4 czerwca na Placu Papieskim. To niepowtarzalna okazja, by nie tylko świętować rocznicę nadania praw miejskich i utworzenia diecezji
sosnowieckiej oraz częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce, ale by oddać należyty hołd powstańcom śląskim i wszystkim, którzy im pomagali.
Część artystyczną poprowadzi Maciej Musiał.
Sylwia Turzańska

Po raz ostatni, przed pandemią, w tak wielkim
wydarzeniu muzycznym uczestniczyliśmy
w czerwcu 2019 roku. Wówczas sosnowiczanie obchodzili 20. rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego.
Gwiazdą koncertu był Golec uOrkiestra.
– Pandemia w ostatnim czasie sprawiła, że
musieliśmy pewne plany korygować. Na szczęście, na 120-lecie miasta możemy wrócić
na Plac Papieski i wspólnie świętować urodziny naszego Sosnowca. W 2017 roku w 115.
rocznicę nadania praw miejskich świętowaliśmy
wspólnie z Piotrem Rubikiem, potem był niezapomniany występ zespołu Golec uOrkiestra.
Teraz czas na zespół Śląsk – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta. – Sosnowiec
ma 120 lat, 30-lecie istnienia obchodzi diecezja
sosnowiecka, a ponadto 100 lat temu część Śląska została przyłączona do odradzającego się
państwa polskiego. Oddamy więc także hołd
powstańcom śląskim, w tym oczywiście także
Zagłębiakom, którzy walczyli w powstaniu

i pomagali Ślązakom. Ponadto 4 czerwca to
przecież niezwykła data w najnowszej historii
Polski. W 1989 roku mieliśmy częściowo wolne wybory parlamentarne. O tym wydarzeniu
tak że pa mię taj my. Ser decz nie za pra szam
na Plac Papieski. To będzie na pewno niezwykłe wydarzenie, które na długo zostanie
w pamięci nas wszystkich – dodaje prezydent.
Świętowanie od godziny 11.00 zainauguruje Festiwal Organizacji Pozarządowych, który potrwa do godziny 17.00. Organizatorzy
nie zapomnieli także o najmłodszych i tych
nieco starszych. W programie znalazły się
m.in. animacje dla dzieci, turnieje sportowe,
bieg smyka i bieg rodzinny, pokaz sztuk walki, gry, zabawy, konkursy, prelekcje na temat
dietetyki, zumba, wystawy rękodzieła, pokaz
jachtów, motocykli i pojazdów służb miejskich. Zostaną stworzone strefy tematyczne,
takie jak strefa animacji, sportowa, zwierząt,
zdrowia oraz kreatywna.
O godz. 12.30 rozpocznie się IV Bieg Wolności, upamiętniający wybory z 4 czerwca 1989 roreklama

Karta mieszkańca ze zniżkami
Jeszcze w tym roku sosnowiczanie będą mogli skorzystać z Karty Mieszkańca. Wydział Rozwoju
i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego wybrał już
oferenta, który przygotowuje ją od strony technicznej. – Karta będzie dostępna w formie tradycyjnej,
plastikowej, ale także jako aplikacja. Mieszkańcy
będą mogli na jej podstawie skorzystać ze zniżek
– mówi Tomasz Szymonowicz, naczelnik wydzia-

łu. Zniżki dotyczyć mają zarówno instytucji miejskich (obiekty sportowe i kulturalne), jak również
partnerów zewnętrznych. Systemem zarządzać będzie gmina, ale wsparciem technicznym zajmować
się będzie wspomniana firma zewnętrzna. Nie wiadomo jeszcze, w jakim sposób będzie można wyrobić kartę, ale czynność ta ma być prosta i szybka.
Karty będą miały charakter spersonalizowany. TOS

„Bliżej siebie”, dalej od używek
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu już po raz piąty przystępuje do realizacji
dwóch projektów programu „Bliżej siebie”
– „Bliżej siebie – radość życia” oraz „Bliżej siebie
– razem nad wodą”. Projekty realizowane są
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
– Nadrzędnym celem programu „Bliżej siebie”
jest promowanie zdrowego i wolnego od używek
stylu życia, a także propagowanie pozytywnych
wzorców rodzinnego spędzania czasu wolnego
i budowanie koleżeńskich relacji między uczestnikami. Zajęcia proponowane w ramach realizacji programu mają natomiast dostarczyć uczestnikom wiedzy związanej z przeciwdziałaniem
uzależnieniom oraz z umiejętnym i efektywnym
organizowaniem sobie czasu wolnego – wyjaśnia
Jerzy Górak, dyrektor MOSiR-u w Sosnowcu.
Projekt „Bliżej siebie – razem nad wodą” proponuje jego uczestnikom wachlarz różnorodnych aktywności, które są udostępniane na pre-

ferencyjnych warunkach cenowych lub całkowicie nieodpłatnie. – Nasza oferta obejmuje m.in.
bezpłatne korzystanie w trakcie wakacji z wodnego toru przeszkód przez dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie miasta Sosnowca lub
uczęszczającą do sosnowieckich szkół, weekendowe Rodzinne Spływy Kajakowe, zajęcia aquaspinningu dla dorosłych oraz zajęcia rekreacyjnego pływania dla dzieci w wieku od 7. do 13.
roku życia – wylicza dyrektor MOSiR-u.
Z kolei Projekt „Bliżej siebie – Radość życia”
to m.in. rodzinne treningi biegowe „Bliżej siebie
– radość życia”, rodzinne biegi pn. „Bliżej Siebie
– radość życia”, zawody rodzinne „Bliżej Siebie
– radość życia z deskorolkami, hulajnogami i rolkami” czy rodzinny rajd na orientację „Bliżej siebie – radość życia”, podczas którego uczestnicy
muszą wykonywać zadania logiczne, sprawnościowe i zadania specjalne. Terminy oraz szczegóły dotyczące proponowanych aktywności dostępne są na profilu Facebook https://www. facebook. com/BlizejsiebieSosnowiec. KP

ku. Trasa biegu została wyznaczona alejkami Placu Papieskiego, a jego dystans wyniesie ok. 1989
metrów, ze względu na to, iż w 1989 roku odbyły
się pierwsze częściowo wolne wybory do parlamentu. Biuro zawodów będzie czynne od godziny 10.00. W biegu mogą wziąć udział osoby
w każdym wieku, a osoby poniżej 16. roku życia
– wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego.
Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal i koszulkę. Będzie mieć zapewniony posiłek
regeneracyjny, wodę, opiekę medyczną oraz
ubezpieczenie NW. O godz. 17.00 rozpocznie
się uroczysta msza święta pod przewodnictwem
biskupa sosnowieckiego – Grzegorza Kaszaka
– jako dziękczynienie z racji 23. rocznicy wizyty
św. Jana Pawła II w Sosnowcu.
Po mszy św. o godz. 18.00 na scenie wystąpi
Sosnowiecka Orkiestra Dęta, a o godz. 19.00
rozpocznie się koncert Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”.
Na cmentarzu przy ul. Smutnej odsłonięto
tablicę upamiętniającą powstańców
śląskich. Więcej na str. 9 ➤
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Basenu przy Żeromskiego nie poznamy
arc MOSiR w Sosnowcu

Kończą się prace związane z przebudową krytej pływalni przy ul. Żeromskiego. Obiekt zmienił się nie do poznania. Po modernizacji będzie większy. Z jego atrakcji będzie
mogło skorzystać więcej mieszkańców Sosnowca.
GLORIETA BĘDZIE JAK NOWA
Tomasz Szymczyk

Nieopodal krytej pływalni
przy ul. Żeromskiego trwa
remont gloriety, będącej
pozostałością założeń
parkowych jeszcze z czasów
rodziny Dietlów. Projekt
modernizacji tego obiektu
został zgłoszony w Budżecie
Obywatelskim, gdzie zyskał
akceptację mieszkańców.
Prace toczą się pod nadzorem
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Rewitalizacja gloriety obejmuje
zabezpieczenie fundamentów i tarasu przed wilgocią, naprawę schodów
z kamienia naturalnego, a także remont betonowej posadzki górnego
i dolnego tarasu. Ponadto wykonawca będzie musiał odtworzyć brakujące
detale historyczne, jak gzymsiki i fryzy głowicowe, pierścienie, które
znajdowały się na słupach gloriety. Remont obejmuje też wykonanie
barierek na dolnym tarasie i odtworzenie tarasu górnego na dachu
gloriety na który będą prowadziły ażurowe, stalowe schody. Glorieta
powinna także wrócić do pierwotnej kolorystyki. Nowością będzie
podświetlenie obiektu.

Remont basenu kosztował 27,6 mln zł.

Tomasz Szymczyk

Przebudowa pływalni rozpoczęła się
jeszcze w 2020 roku. Obiekt oddany
do użytku został w latach sześćdziesiątych XX wieku, częściowo zmodernizowano go w 2010 roku. Przed zamknięciem na potrzeby remontu miesięcznie korzystało z niego nawet 16 tysięcy osób. Stan obiektu nie odpowiadał już jednak współczesnym potrzebom użytkownikom, stąd decyzja o remoncie, który jest już na ukończeniu.

– Termin zakończenia wszystkich
prac wyznaczono na 1 lipca. To już ścisły finisz – mówi Tomasz Soska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji ds. inwestycji i remontów.
Obiekt jest teraz o wiele większy. Dotychczasowa powierzchnia użytkowa
pływalni, która wynosiła 3582,93 m kw.
wzrosła do 4344,28 m kw. Gruntownie przebudowany został hol główny
i szatnie dla użytkowników głównej
niecki basenowej. Powstał też nowy

brodzik o wymiarach 12,5 na 6 metrów. Jest już w nim woda, która aktualnie jest filtrowana przed badaniem.
Niebawem woda pojawi się również
w głównej niecce basenowej. W nowej
części na piętrze powstała też sala
do fitnessu, siłownia i pomieszczenia
na potrzeby zajęć gimnastyki korekcyjnej. Do budynku dotarła już część
sprzętu treningowego, którą miał zapewnić wykonawca prac (pozostały jest
w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji). Z kolei w podpiwniczeniu

ulokowane będzie profesjonalne saunarium z trzema saunami: dwiema suchymi, jedną parową, w tym jedną dla
czterdziestu osób. Niemal pewne jest,
że ci, którzy korzystali z pływalni
przy ul. Żeromskiego przed rozpoczęciem remontu, teraz mogą zupełnie tego obiektu nie poznać.
– Został zachowany kształt bryły basenu, ale zmieniło się wszystko wokół.
W miejscu tarasu została zlokalizowana siłownia. Jest zupełnie inaczej, jeśli
chodzi o materiały wykończeniowe.

Wcześniej ściany były jasne, białe, teraz są w kolorach trochę hotelowych.
Mamy płytki drewnopodobne, barwy
grafitowe i czarne – zaznacza Tomasz
Soska.
Dodajmy, że gotowa jest już elewacja budynku pływalni. Pozostało jedynie uprzątnięcie terenu wokół obiektu.
Po przebudowie basen ma odwiedzać
minimum 260 tysięcy osób rocznie, co
średnio daje prawie 22 tysiące użytkowników w skali miesiąca. Koszt remontu
basenu to 27,6 miliona złotych.

ciu. Chcieliśmy poznać ich problemy
i lepiej zrozumieć wyzwania, jakie napotykają na swojej drodze. Tym większe było nasze zdumienie, kiedy okazało się, że wbrew panującym stereotypom, nie są to osoby nieporadne czy
wycofane, ale czerpiące z życia pełnymi garściami i niezwykle aktywne
– podkreśla koordynatorka projektu.
Sami uczniowie przyznają, że spotkania i warsztaty, w których uczestniczyli, jak m.in. instruktaż poruszania się z białą laską, zajęcia z instruktorem orientacji przestrzennej, rozmowy z bo ha tera mi wy wia dów
i wspólna praca, wpłynęły na ich sposób postrzegania osób niewidzących,
uwrażliwiły na ich potrzeby i wpłynęły na gotowość niesienia pomocy.
Z własnej inicjatywy uczestnicy projektu zorganizowali i zarejestrowali
krótkie szkolenie dotyczące podstaw
bezpiecznego poruszania się z białą
laską. Sami przeprowadzili i zarejestrowali rozmowy z bohaterami projektu i osobami ich wspierającymi.

– Projekt służył spotkaniu z drugim
człowiekiem wyposażonym w te same
instrumenty doświadczania rzeczywistości, ale o innej skuteczności i czułości niż te, które my posiadamy. Doświadczenie inności, wejście w świat
człowieka, który tłumaczy niedostrzegalne na słyszalne to podjęcie próby
wartościowania, transkrypcji znaczeń,
uzgadniania sensów. To także zaproszenie do bardziej uważnego i świadomego, wielozmysłowego odbioru
świata. Zależało nam, aby mieszkańcy
Sosnowca mogli usłyszeć głos osób
niewidomych, poznać ich i lepiej zrozumieć wyzwania, jakie stawia
przed nimi codzienne życie – podsumowała Marta Olszewska.
Realizacja projektu trwała około
dwóch miesięcy. Efekty prac, zdjęcia, filmy, wywiady z osobami niewidzącymi
i oczywiście dźwiękową mapę Sosnowca można znaleźć na stronie:
https://zse.edu.pl/miasto-dzwiekow/.
Patronat nad projektem objęło miasto
Sosnowiec. ST

Takimi dźwiękami brzmi i tętni miasto
arc ZSEiI w Sosnowcu

Niezwykły projekt „Dźwiękowa mapa
Sosnowca”, realizowany przez uczniów
Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu we współpracy z kołem Polskiego Związku Niewidomych w Sosnowcu, został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie
„Projektanci edukacji”.
Cel projektu, czyli stworzenie unikatowej, bo dźwiękowej mapy Sosnowca, został osiągnięty. – Początkowo zamierzaliśmy realizować projekt,
który miał dotyczyć nieco innej tematyki, a mianowicie pejzaży przestrzeni
– przyznaje dr Marta Olszewska, nauczycielka i koordynatorka projektu.
Swoim pomysłem zaraziła uczniów
III klasy technikum o dwóch profilach
– technik realizacji nagrań i technik
programista. Tym samym uczniowie,
realizując projekt, wykorzystali nabyte
w szkole wiedzę i umiejętności
do stworzenia dźwiękowej mapy Sosnowca, którą udokumentowali za pomocą zdjęć, fotografii i filmów.
– Koncepcja projektu ewoluowała.

Uczniowie „Elektronika” realizowali projekt przez dwa miesiące.

Postanowiliśmy zrealizować projekt,
z myślą o osobach niewidzących i niedowidzących, by pokazać ich wrażliwość, sposób postrzegania otaczającej
ich rzeczywistości i miasta, bodźce
i dźwięki, które im towarzyszą każdego dnia w miejskiej przestrzeni. Zwróciliśmy się o wsparcie do pani Doroty
Kokoszy, prezes zarządu sosnowieckiego koła Polskiego Związku Niewidomych. Zostaliśmy bardzo przyjaźnie i serdecznie przyjęci oraz otoczeni

dużym wsparciem – dodaje koordynatorka projektu.
Realizacja pomysłu polegała na dokumentowaniu charakterystycznych
i rozpoznawalnych miejsc w Sosnowcu, które zostały ukazane za pomocą
dźwięku i utrwalone na taśmie filmowej i na fotografiach. – Przystępowaliśmy do realizacji projektu, by pokazać, z jakimi problemami muszą zmagać się osoby niewidzące i niedowidzące, w jaki sposób radzą sobie w ży-
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Powstanie nowy klub
Kolejny klub dla seniorów powstanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. Siedziba klubu będzie się mieścić przy ul. Sobieskiego 3 d. Lokal, który obecnie
znajduje się w zasobach MZZL, przejdzie gruntowną modernizację. Docelowo około 25 seniorów z Sosnowca będzie mogło spędzać czas i rozwijać swoje zainteresowania
w nowo tworzonym klubie.

Sylwia Turzańska

Cały lokal będzie dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. – Na realizację tego zadania miasto
otrzymało dotację z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – edycja 2022 w wysokości 200 tys. zł. Wkład własny miasta wyniesie nieco
ponad 200 tys. zł. Prace remontowe będą koordynowane przez MZZL w Sosnowcu i mają potrwać
do końca roku. Otwarcie planujemy na początek 2023 roku – zapowiada Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta miasta odpowiedzialna za politykę
społeczną.
Po remoncie w klubie zostanie przygotowane główne pomieszczenie klubowe wyposażone w stoliki,
krzesła, fotele, sprzęt RTV. Zaplanowano także pomieszczenie do pracy indywidualnej, w którym znajdą
się meble wypoczynkowe, biurka i sprzęt komputerowy. Nie zabraknie także zaplecza kuchennego z pełnym, kuchennym wyposażeniem, zaplecza sanitarnego, pomieszczenia gospodarczego i szatni.
Klub „Senior+” będzie funkcjonował w strukturze
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia, a nabór

do klubu rozpocznie się przed końcem tego roku.
W Sosnowcu funkcjonuje już Klub Senior+ przy
ul. Jodłowej, który także powstał w ramach realizacji
ministerialnego projektu.
– Zgodnie z założeniami projektu, w zajęciach klubowych może uczestniczyć 25 osób i faktycznie już
dawno osiągnęliśmy limit, ale widzimy, że zainteresowanie seniorów takimi klubami jest dużo większe niż
liczba miejsc w projekcie – przyznaje Halina Zwaniecka, przewodnicząca Rady Seniorów w Sosnowcu. Klub
działa codziennie, w godz. od 14.00 do 18.00, z wyjątkiem sobót i niedziel. – Seniorzy mogą liczyć na różne
zajęcia i szkolenia, prowadzone przez psychologa,
prawnika czy diabetologa. Mamy także zajęcia komputerowe, raz w tygodniu rehabilitację oraz działa u nas
kącik kulinarny, w ramach którego wskrzeszamy stare
przepisy kulinarne, pieczemy tradycyjny chleb czy przyrządzamy sałatki według sprawdzonych przepisów
– mówi przewodnicząca. – Nasz klub rozkręcił się
na dobre. Najbardziej seniorzy są nastawieni na wspólne spędzanie czasu i na integrację. Obecnie przemierzamy szlak historii Polski i wyjeżdżamy na dwa dni
zwiedzić Zamość, Lublin i Połaniec – podsumowała.

KLUBY SENIORA, ZWIĄZKI EMERYTÓW I STOWARZYSZENIA
DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH W SOSNOWCU
● Klub Senior+ przy CUSiW, ul. Jodłowa 4, tel. 32 603 29 22
● Klub Seniora Bakcyl, ul. Koszalińska 25, tel. 727 014 603
● Klub Seniora „Zorza”, ul. Bora-Komorowskiego 2, tel. 504 313 037
● Klub Seniora w Klubie Osiedlowym BIOS, ul. Lenartowicza 108
● Klub Seniora „Marzenie+”, ul. Sąsiedzka 4, tel. 502 826 429
● Klub Seniora „Aktywni”, ul. Ks. J. Popiełuszki 42, tel. 509 089 958, 507 170 205
● Klub Seniora przy OIK „Pozytywni”, ul. Szymanowskiego 5a, tel. 518 298 872
● Klub Seniora „Środula”, ul. B. Prusa 51, tel. 783 233 344
● Klub Seniora „Kreatywni”, ul. H. Dobrzańskiego-Hubala 99, tel. 510 442 831
● Klub Emeryta i Seniora im. KWK Niwka-Modrzejów,
ul. Orląt Lwowskich 70, tel. 507 192 089
● Klub Seniora „Centrum – Senior z pasją”, ul. Warszawska 1/2, tel. 503 667 455
● Klub Seniora „Słoneczni Seniorzy”, ul. Warszawska 1/2, tel. 509 069 409
● Klub Seniora przy MOPS, ul. Modrzejowska 42, tel. 695 140 733
● Sosnowieckie Stowarzyszenie Aktywny Senior, pl. Kościuszki 5, tel. 507 578 012
● Stowarzyszenie Aktywny Silvers, pl. Kościuszki 5, tel. 501 706 689
● Związek Emerytów i Rencistów Koło nr 3, ul. Zagórska 3, tel. 502 301 140

reklama

Sosnowieccy seniorzy po okresie
pandemii wrócili do aktywności
dzin Jana Kiepury oraz nadania praw miejskich
wzięli udział w uroczystej gali operowo-operetkowej w Sali Koncertowej, działającej przy Zespole Szkół Muzycznych, gdzie byli świadkami
zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy
Sosnowcem a Krynicą.
– Ważnym dla nas wydarzeniem był przyjazd
zaprzyjaźnionych gości z miast partnerskich,
z miast Roubaix, Les Mureaux we Francji oraz
z Nakła nad Notecią – nie ukrywa Aleksandra Skoczeń. – Towarzyszyliśmy gościom we wszystkich
– Wróciliśmy do pożytecznych dyżurów infor- spotkaniach przygotowanych przez urzędników.
matycznych, podczas których wolontariusze Goście dziękowali za serdeczne przyjęcie i wspaniauczą nas obsługi urządzeń cyfrowych. Dyżury łą atmosferę. W trakcie przyjacielskich rozmów byodbywają się w każdą środę, z wyjątkiem waka- ła okazja, by wymienić się doświadczeniami dotycji i fe rii szkol nych, w godzinach od 16.00 czącymi działań na rzecz przeciwdziałania izolacji
do 17.00 przy ul. Modrzejowskiej 42. Ponadto społecznej seniorów w czasie pandemii, pokazać
w ramach współpra cy między pokoleniowej gościom Kraków, a także nasze miasto – dodaje.
bierzemy udział w sesjach Młodzieżowej Rady
W trakcie wizyty odbywały się ciekawe warszMiasta, Rady Miejskiej i posiedzeniach po- taty, jak np. malowanie motywów roślinnych.
szczególnych komisji, co pozwala nam zapo- Jednak największe zainteresowanie gości wzbudził
znać się ze sprawami ważnymi dla seniorów projekt „BeePath
– mówi Aleksandra Skoczeń, rzeczniczka SoNet Reloaded”, w ramach którego odbyły się
snowieckiej Rady Seniorów.
warsztaty pszczelarskie połączone z degustacją
Seniorzy uczestniczyli także w uroczysto- miodu. – Przeprowadzono również konkurs
ściach organizowanych przez Urząd Miasta. 10 na najlepsze „pszczele” zdjęcie i tu niespodzianka.
kwietnia – złożyli kwiaty w hołdzie tragicznie Nasza ekipa głosami gości konkurs wygrała, za co
zmarłym w katastrofie smoleńskiej, 1 maja serdecznie dziękujemy. „Pszczelą ścieżkę” bardzo
– świętowali 18. rocznicę wejścia Polski do Unii polecamy wszystkim mieszkańcom Sosnowca, bo
Europejskiej, a 3 maja – rocznicę uchwalenia to bardzo ciekawy i pożyteczny projekt – podsuKonstytucji 3 Maja. Z okazji 120. rocznicy uro- mowała rzeczniczka. ST
Odbyły się już trzy sesje Sosnowieckiej Rady
Seniorów nowej kadencji, a 31 maja odbędzie
się kolejna. W ramach rady działają takie
komisje jak Komisja ds. Kontaktów
z Mieszkańcami i Organizacjami
Pozarządowymi, Komisja ds. Profilaktyki
Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisja
ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji. Każda
z komisji ma opracowany szeroki program
działania, który stopniowo realizuje.

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu
z siedzibą przy ulicy Partyzantów 10a
ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych
Wykaz lokali użytkowych wraz z podaniem adresu, powierzchni użytkowej, wyposażenia
technicznego lokalu oraz wysokości stawki wywoławczej netto/m2 znajduje się na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu i na stronie:
www.mzzl.pl.
Otwarcie ofert nastąpi 8 czerwca 2022 roku o go dzi nie 10:30 w sa li kon fe ren cyj nej
w siedzibie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 10a. Oferty wraz z dokumentami rejestrowymi, oświadczeniem o nieposiadaniu zadłużenia względem Gminy Sosnowiec, potwierdzeniem wpłaty wadium oraz podpisaną klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w zamkniętych kopertach
z do pi skiem „Nie otwie rać – ofer ta naj mu
na lokal użytkowy” w Kancelarii Zakładu pokój numer 4 do 7 czerwca 2022 roku do godziny 15:00.
Wadium w wysokości jednomiesięcznego
czynszu ustalonego według stawki wywoławczej
(bez podatku VAT) należy wpłacić na konto PKO
BP S.A. 04 1020 2313 0000 3802 0579 7990
nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
Lokale użytkowe wystawione do przetargu
można oglądać w terminie do 7 czerwca 2022
roku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem.

Regulamin wynajmu lokali użytkowych oraz
garaży znajdujących się w zasobach Gminy Sosnowiec i zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, a także druk
oferty przetargowej, oświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia względem gminy Sosnowiec
oraz klauzuli zgody na przetwarzanie danych
osobowych dostępny jest w siedzibie Zakładu,
w Dziale Lokali Użytkowych, budynek A, pokój
numer 2 oraz na stronie: www.mzzl.pl.
Kryterium wyboru ofert stanowi wysokość stawki netto za m2 powierzchni lokalu użytkowego. Oferent, którego oferta wygrała przetarg, ma obowiązek zawrzeć umowę najmu w terminie 14 dni
od daty ogłoszenia wyników przetargu, pod rygorem utraty wadium. Termin związania ofertą wynosi 3 miesiące. Dyrektor Zakładu może unieważnić
przetarg w części lub w całości bez podania przyczyny.
Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu posiada w swojej ofercie również lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym,
których wykaz dostępny jest na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Zakładu oraz na stronie: www.mzzl.pl.

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych
w Sosnowcu
ulica Partyzantów 10a
41-200 Sosnowiec
telefon: 32 290 18 34
e-mail: mzzl@mzzl.pl
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Przed nami święto muzyki ska
Korzenie muzyki ska sięgają dalekiej Jamajki, jednak jej fanów nie brakuje również na Starym Kontynencie. Już w latach sześćdziesiątych sięgnęły po nią Alibabki.
Nieformalną stolicą ska w Polsce jest Sosnowiec. Już 11 czerwca będzie można posłuchać tych rytmów podczas Sosno Ska Party w Amfiteatrze Muszelka w Parku Kuronia
w Kazimierzu Górniczym.

Tomasz Szymczyk

reklama

arc

To pierwsza edycja festiwalu muzyki ska w Sosnowcu. Pomysł pojawił się już jakiś czas temu,
jednak organizatorom plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa.
– Muzyka ska ociera się o muzykę punkową,
streetpunkową. Na koncertach jest naprawdę fajna zabawa – przekonuje Szczepan Łach, wokalista sosnowieckiego Skankana, jednego z najważniejszych zespołów polskiej sceny ska, który po latach reaktywował swoją działalność.
Dla starszych słuchaczy sosnowiecki festiwal
będzie dobrą okazją do przypomnienia sobie rytmów, które królowały w Sosnowcu w latach dziewięćdziesiątych, dla młodszych możliwością poznania muzyki, której fanami byli ich rodzice czy
nawet dziadkowie. Jak śmieją się organizatorzy,
na tę samą imprezę przyjść mogą dziadek
z wnuczkiem.
Na kazimierzowskiej scenie zaprezentują się
formacje zarówno z kraju, jak i z zagranicy.
Or ga ni za to rzy za pro si li grec ki ze spół Les
SkartOi i francuską formację 8°6 Crew FR.
Wystąpi również urodzony na Jamajce angiel-

Wśród artystów, którzy wystąpią podczas festiwalu, jest sosnowiecki Skankan.

ski piosenkarz Neville Staple. Krajową scenę
reprezentować będą dobrze znane miłośnikom
jamajskich rytmów kapele: Cała Góra Barwinków i Mr. Zoob (ten od piosenki „Mój jest ten
kawałek podłogi”). Publiczności zaprezentuje
się również sosnowiecki Skankan, który zaprezentuje zapewne zarówno starsze utwory, jak
i kawałki z najnowszej płyty „Bourbon Whiskey Gin”.
Przypomnijmy, że historia Skankana rozpoczęła się w styczniu 1993 roku. Grupa muzyków zebrała się, by zagrać koncert z okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Muzycy zaczęli grać ze sobą na stałe, a w ciągu
kilku kolejnych lat światło dzienne ujrzały takie krążki jak Rytm’n’ska, M. D. Dżolo, Live 95 czy Skankan ożywia trupy. W 2009 roku
wyszła jeszcze płyta Try to feel it, a rok później
zespół zawiesił działalność. Na nowo muzycy
spotkali się w 2019 roku, a teraz przyszedł czas
na nową płytę.
Bilety na festiwal można kupować w cenie 60
złotych w przedsprzedaży i 70 złotych w dniu
koncertu. Początek koncertów zaplanowano
na godzinę 16.

Kopalnia planem teledysku
arc

Obiekty po kopalni KazimierzJuliusz
w Sosnowcu czekają na swoje nowe życie,
ale mieszkańcy Sosnowca o nich nie
zapominają.

Sosnowiecki zespół Sexy Suicide część zdjęć
do swojego najnowszego klipu postanowił nakręcić w maszynowni dawnego szybu Kazimierz I na terenie zakładu. Było to możliwe dzięki uprzejmości kierownictwa spółki Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o. o., która w imieniu gminy
zarządza budynkami pokopalnianymi.
Sexy Suicide – czyli trio w składzie Bartłomiej
Salamon, Monika Kaptur i Mateusz Rogóż
– najlepiej czuje się w klimatach lat osiemdziesiątych. Również do muzyki z tamtego okresu nawiązuje najnowszy minialbum zespołu „S. O. S.”,
który ukazał się 17 marca, a który – jak mówi Bartłomiej Salamon, poświęcony jest w dużej mierze
wspomnieniom z osiedla Piastów z lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych. Teledysk kręcony
w dawnej kopalnianej maszynowni powstawał
do utworu „Klatka”.
– Za produkcję klipu odpowiada częstochowski artysta Bartek Stypka, a za mix i mastering nowego materiału Kamil Łazikowski z łódzkiego zespołu Cool Kids of Death – mówi Bartłomiej
„Poldek” Salamon. – Wybór miejsc, w których był
realizowany, związany był z zapomnianymi industrialnymi sceneriami naszego miasta, począwszy
właśnie od kopalni Kazimierz, poprzez ruiny Politexu, Sosnowieckich Odlewni Staliwa Sostal
po huty Buczek i Katarzyna. Wykorzystaliśmy
także ostatnie nienaruszone przez termomodernizacje lokalizacje na osiedlu Piastów – dodaje.

Zespół Sexy Suicide najlepiej czuje się
w klimatach lat 80.

Płytę „S. O. S.” udało się wydać dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez sosnowieckich
muzyków z MDK Kazimierz. Kręcony na terenie kopalni teledysk niebawem będzie miał swoją
premierę.
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Tablica ku czci powstańców śląskich
Na cmentarzu przy ul. Smutnej odsłonięto w sobotę 7 maja tablicę upamiętniającą powstańców śląskich. Zawisła ona na cmentarnej kaplicy wybudowanej w miejscu
pierwszego pomnika, który odsłonięto tutaj w 1920 roku, a który we wrześniu 1939 roku został zniszczony przez Niemców.
zdjęcia: Mariusz Binkiewicz

Tomasz Szymczyk

Już w grudniu 1920 roku na cmentarzu przy ul.
Smutnej odsłonięto Mauzoleum Braci Ślązaków.
Na jego otwarciu pojawiło się wielu gości zza Brynicy, doceniając wkład Zagłębiaków w pomoc dla
walczącego o powrót do Polski Górnego Śląska.
– Zagłębiacy poszli walczyć na głos pierwszych
strzałów. Cały „Sokół”, PPS i drużyny strzeleckie
ruszyły walczyć po drugiej stronie granicy. Zagłębie było też cały czas miejscem, gdzie wspierano
powstanie, dostarczając zaopatrzenie. To tutaj
trafiali ranni powstańcy oraz tutaj mieściła się siedziba dowództwa powstania, w Pałacu Schoena
w Sosnowcu – przypominał podczas uroczystości
prof. Dariusz Nawrot, dyrektor Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego.
Tablica upamiętnia szesnastu powstańców,
którzy w 1919 roku polegli za polskość Górnego
Śląska. To żołnierze Wojska Polskiego: szer.
Ignacy Duszyński, kpr. Franciszek Kolibaba, szer.
Mateusz Kuskowski, kpr. Jan Wodzyński, weteran powstania styczniowego Aleksander Kozłowski, a także powstańcy: pchor. Józef Babiak, Jan
Han, Augustyn Klaja, Edward Kołodziej, Piotr
Kołodziej, Ludwik Kurtok, por. Stefan Laskowski, Stanisław Latosiński, Józef Mondry, Jan Muc
i jeden nieznanego nazwiska.

Hołd poległym powstańcom złożyli przedstawiciele Sosnowca i Katowic.

W uroczystościach wziął udział prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, a także wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun. Obecny był
również ordynariusz diecezji sosnowieckiej biskup
Grzegorz Kaszak. Samo odsłonięcie tablicy po-

przedziła msza święta odprawiona w pobliskim kościele parafialnym pw. św. Józefa Rzemieślnika.
Oprawę wojskową uroczystości zapewnili żołnierze z 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej z Bytomia – kompania honorowa,

poczet sztandarowy i orkiestra. Początkowo obchody planowano na 2020 rok tak, by odbyły się
one w setną rocznicę powstania pierwszego miejsca pamięci poświęconego powstańcom śląskim.
Plany te pokrzyżowała jednak pandemia.

reklama

Terapie kwantowe na odległość
Najnowocześniejsze
urządzenie XXI wieku
Czym jest Quantec i jak działa? Składa się z komputera i generatora z diodą z białym szumem. Dla osób, które
słyszą po raz pierwszy o Quantecu i tych, którzy w jego działanie nie mogą uwierzyć, podam zasady przeprowadzania terapii i jej działania.
Do wykonania terapii potrzebne jest zdjęcie przysłane e-mailem, mms-em lub listem, imię, nazwisko i data urodzenia. Podstawą działania tej terapii są bliźniacze kwanty.
Kwanty są składowymi pól elektromagnetycznych i nośnikami częstotliwości drgań do innych pól elektromagnetycznych. Fotony światła odbijające się od fotografowanego obiektu przejmują informację od jego kwantów
i stają się bliźniakami, które pozostają ze sobą w stałym kontakcie, jakby ze sobą rozmawiały. Bliźniacze kwanty
kodują się na zdjęciu lub karcie pamięci.
Bliź nia cze kwan ty wi dział Ein ste in i sam był tym zdzi wio ny, okre ślił ich za cho wa nie „upior nym dzia ła niem
na odległość”. Udokumentowano ich istnienie i zbudowano diodę z białym szumem. Oprócz bliźniaczych kwantów
ma w tej terapii zastosowanie także numerologia. Program Quanteca to bazy danych, czyli zapisane nazwy rzeczy,
które stosujemy fizycznie dla poprawy zdrowia. Mają one według numerologii swoje wibracje. Litery wystukiwane na kla wia tu rze za pi su ją się na twar dym dys ku w sys te mie je dyn ko wo -ze ro wym. Ta ki za pis dio da za mie nia
na wibracje, a kwanty ze zdjęcia przesyłają je do kwantów fotografowanego obiektu. Podczas skanowania zdjęcia dobór tekstów do terapii odbywa się rezonansowo. Wibracje wybranych tekstów są jeszcze potencjonowane
tak, by w 100 procentach pasowały do tych negatywnych odczytanych w naszym organizmie. W taki sposób można usunąć emocje takie jak smutek, złość, strach, a także pozbyć się mikrobów. Na takiej samej zasadzie jak śpiewak odpowiednią wibracją głosu rozbija szybę. Kwanty są nośnikami informacji z przeszłości i przyszłości. Dioda
u do ro słych osób od czy tu je lęk przed kla sów ką, a u wy stra szo nej oso by lub zwie rzę cia okre śli wiel kość emo cji
– strach, lęk czy panikę. Podczas skanowania zdjęcia dorosłego mężczyzny, dioda pokazała zapis o wstrząśnieniu
mózgu. Matka badanej osoby przypomniała sobie, że gdy był dzieckiem, spadł z huśtawki i uderzył tyłem głowy
o ziemię. Skarżył się na ból głowy, ale ponieważ nie było wymiotów, uznano, że się nic nie stało. Dioda oceniła to
inaczej i postanowiła usunąć drobne następstwa tego zdarzenia, które organizm sam nie potrafił zlikwidować.
To że „Quantec jest dobry na wszystko” jest prawdą, bo urządzenie jest pomocne przy oczyszczaniu organizmów
ludzkich, zwierzęcych, roślinnych, budynków i tworzenia terapii biznesowych. Działa na ciało fizyczne i astralne,

czyści z mikrobów, toksyn a także negatywnych emocji i energii takich jak klątwy czy uroki. Każdy organizm oczyszcza się w innym tempie, zależnie od rodzaju dolegliwości. Quantec wykonuje rzeczy niemożliwe i czyni cuda. Szuka przyczyny i niszczy je wraz z dolegliwością, którą wywołała. Quantec działa na zasadzie radioniki, którą już bardzo dawno stosowano do korekty nierównowagi energetycznej zdrowia ludzi, zwierząt i upraw. W opinii wydanej
przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest napisane, że
„Quantec nie jest urządzeniem medycznym, bo nie spełnia definicji urządzenia medycznego. Za jego pomocą dokonuje się analizy stanu duchowego klienta i urządzenie Quantec samo może wysyłać do ciała klienta odpowiednią informację w celu rozwiązania wewnętrznego konfliktu oraz zapewnienia równowagi psychicznej i energetycznej organizmu”. Najszybciej znikają świeże dolegliwości. Bardzo łatwo można zlikwidować infekcję bakteryjną czy wirusową, ale wtedy gdy zgłasza się jej pierwsze objawy. Jedna z klientek chorowała kiedyś na półpaśca
i gdy zobaczyła wysypkę na ciele swojego męża, wysłała go do lekarza, a mnie poprosiła o terapię. Lekarz potwierdził chorobę, a pacjent będąc pod wpływem Quanteca nie odczuwał bólu.
Quantec potrafi nie tylko uzdrawiać ciała i dusze, także naginać rzeczywistość stosownie do potrzeb. Regeneruje, odmładza (np. uszkodzone nerwy i narządy), przywraca równowagę organizmom i ekosystemom. Perspektywę ogranicza tu jedynie wyobraźnia. Moje doświadczenie to skuteczne terapie chorób z autoagresji i nowotworów, przywracanie funkcjonalności tkanek (pomoc chorym onkologicznym w regeneracji uszkodzonych podczas
operacji, kluczowych dla ich komfortu życia tkanek i połączeń nerwowych). W odwracaniu i zatrzymywaniu procesów starzenia i degeneracji, Quantec przywraca zdolności kognitywne, poprawia pamięć, orientację i inne potencjały osobiste, utracone z wiekiem bądź z powodu chorób. Quantec pomaga w walce z uzależnieniami, redukuje
przy mus nie tyl ko w te ma tach sub stan cji psy cho ak tyw nych, ale i w za bu rze niach od ży wia nia, a tak że w pra cy
nad transformacją ciała, np. w kwestiach utrzymania diety, czy redukcji wagi. Dzięki temu można poprawić osiągnięcia sportowe. Działanie Quantec`a sprawdza się również w harmonizacji relacji, świetnie naprawia związki,
a także łagodzi bolesność rozstań. Pomaga skutecznie cierpiącym na depresje i dysfunkcje psychiczne. Quantec
jest cudownym narzędziem w przywracaniu normalnego życia. Quantec jest przewodnikiem życiowych zmian. Modeluje rzeczywistość, stwarzając najbardziej sprzyjające okoliczności. Codziennie nowe doświadczenia, burzenie
kolejnych granic. Quantec to nadzieja dla tych, którzy już ją stracili. BD

Terapie Alternatywne SHANTI Beata Dróżdż, tel. 537 222 177; shanti-quantec.pl
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Velostradą do Katowic i nie tylko
Osiem velostrad, czyli szybkich dróg rowerowych powstanie w najbliższych latach na terenie miast i gmin skupionych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zyskają
na tym również mieszkańcy Sosnowca, którzy będą mieć możliwość szybkiego i bezpiecznego dojazdu na rowerze do m.in. Katowic, Czeladzi, Będzina czy Dąbrowy
Górniczej. Realizacja pierwszych elementów tych inwestycji rozpocznie się w 2023 roku, a kolejnych w 2024 roku.

Pod hasłem velostrada kryje się szybka droga rowerowa, która w większości jest odseparowana od jezdni i ruchu samochodowego. Łącznie na
terenie GZM ma powstać osiem takich dróg,
które łącznie będą miały długość około 120 kilometrów. W piątek 20 maja porozumienia w tej
sprawie podpisali samorządowcy z jedenastu
miast, przez które przebiegać będą cztery pierwsze velostrady. Oprócz Sosnowca, który reprezentowany był przez prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego, obecni byli przedstawiciele Będzina, Chorzowa, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Gliwic,
Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Świętochłowic i Zabrza.
– Velostrady zintegrują jeszcze bardziej miasta
i gminy. Dotychczas miasta GZM budowały lokalne drogi, realizując tylko nieliczne inicjatywy
z miastami sąsiednimi – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Zanim powstała metropolia, było to trudne zarówno pod względem
finansowym, jak i organizacyjnym. Dzięki temu,
że działamy razem w ramach GZM, realizacja tego typu ponadlokalnych inwestycji jest zdecydowanie usprawniona. Powstanie Velostrad GZM
zostanie w całości sfinansowane z budżetu Metropolii i dotacji zewnętrznych, o które będziemy
się ubiegać na ten cel – podkreśla.
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca,
zwraca uwagę, że szybkie połączenie rowerowe:
z jednej strony z Katowicami, a z drugiej z Czeladzią, Będzinem i Dąbrową Górniczą – będzie
dla mieszkańców podregionu sosnowieckiego

Velostrada łącząca Katowice z Sosnowcem ma
liczyć około 9,7 kilometra. Powstanie w ciągu
najbliższych kilku lat. Jej trasa ma przebiegać
od katowickich Bulwarów Rawy, w okolicy ul.
Bankowej, przez tereny na wschód od drogi ekspresowej S86, aż po centrum Sosnowca. Koniec
trasy został przewidziany przy parku Dietla, nieopodal ul. Żeromskiego.
Kontynuacją trasy z Katowic mają być odgałęzienia do kolejnych miast Zagłębia Dąbrowskiego. Koncepcja zakłada wykorzystanie terenu
po kolei piaskowej w Sosnowcu i Czeladzi, a następnie Będzinie i Czeladzi. Pod uwagę brane jest
też poprowadzenie jej wzdłuż S86, a później
DK94. Tak czy inaczej – dojedziemy nią do Dąbrowy Górniczej.
Podpisane umowy dotyczą też tras z Gliwic
przez Zabrze, Rudę Śląską, Świętochłowice
i Chorzów do Katowic, z Katowic do Mysłowic, z Katowic przez Siemianowice Śląskie,
Chorzów i Bytom do Piekar Śląskich, z Tarnow skich Gór do Bytomia oraz z Katowic
Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych to 120 kilometrów szybkich tras dla miłośników dwóch kółek.
do Tychów.
Ważną częścią całego projektu będzie Rofantastycznym rozwiązaniem otwierającym nowe same plusy – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
możliwości dla codziennych podróży.
wer Metropolitalny, czyli system wypożyczal– Współpraca daje wymierne efekty. Dzięki ni rowerów miejskich, który ma zostać uru– Z niecierpliwością czekamy na realizację velostrad, a mówimy tutaj o budowie około 10 ki- szerszemu spojrzeniu łączymy nasze miasta. chomiony w przyszłym roku. Będzie działał
lometrów tras wyłącznie na terenie Sosnowca, W Metropolii możemy poszczycić się świetnymi przez cały rok. Płatność za wypożyczenie bęw sumie z innymi miastami mamy już blisko 30 drogami. Stale doskonalimy transport publiczny. dzie docelowo odbywać się za pomocą tej sakilometrów. Budowa velostrady śladem dawnej Niedawno ogłaszaliśmy nowe inwestycje kolejo- mej aplikacji, dzięki której kupimy bilety kolinii kolejowej wzdłuż ulicy Wiązowej oraz Sedla- we. Teraz inaugurujemy projekt rowerowy. mu ni ka cji miej skiej. W sys te mie bę dzie
ka do ścisłego centrum miasta i dalej w kierunku Chcemy, by rower był używany przez mieszkań- ok. 8 tys. rowerów, a stojaki będą rozmieszulicy Żeromskiego, pozwoli na szybki transfer ców nie tylko do rekreacji, ale również jako co- czone w wielu lokalizacjach. Ponadto zostanie
pomiędzy Sosnowcem i Katowicami. Dodatko- dzienny środek transportu – dodaje Mariusz uruchomiona długoterminowa wypożyczalnia
rowerów elektrycznych.
we połączenia z miastami Zagłębia również dają Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.
arc GZM w Katowicach

Tomasz Szymczyk

Wodociągi w akcji

Światowy Dzień Pszczoły
12 maja to w kalendarzu Światowy Dzień Pszczoły. To ważny dzień, bo
to właśnie pszczołom zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności na całym
świecie. Te pożyteczne owady zapylają aż 77 proc. gatunków roślin, z których wytwarzane są produkty spożywcze roślinnego pochodzenia. Szacuje
się, że gdy wymrą pszczoły, ludzie wyginą zaledwie cztery lata po nich.
A populacja pszczół w skali świata stale się zmniejsza.
– Pszczoła jest symbolem ochrony środowiska, bo jest pożytecznym owadem, który kojarzy się dobrze. Pszczoły są zagrożone wyginięciem i należy o to środowisko dbać – przypomina Anna Jedynak,
pełnomocnik prezydenta Sosnowca. – Światowy Dzień Pszczoły to

naj lep sza oka zja do in au gu ra cji so sno wiec kiej pszcze lej ścież ki.
W miejskiej przestrzeni przygotowane są już dwie trasy: Mai i Gucia – dodaje.
Z okazji Światowego Dnia Pszczoły na Górce Środulskiej zorganizowano festyn edukacyjny dla dzieci. W jego trakcie odsłonięto tablicę upamiętniającą wybitnego botanika prof. Władysława Szafera.
Warto pamiętać, że Sosnowiec wraz z włoskim Bergamo, bułgarskim
Banskiem i chorwackim Osijekiem jest uczestnikiem kolejnej edycji projektu BeePathNet, który ma celu ochronę pszczoły miodnej i dzikich owadów
zapylających. TOS

Wielkie granie w Sosnowcu
Paweł Leśniak

Półtora tysiąca dzieci zagrało w śląskim finale
turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku”, który odbył się na boisku w Sosnowccu-Niwce. Dziewczynki i chłopcy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. W najstarszej grupie U-12 zagrało 51 drużyn, w kategorii U-10 wystąpiło 47 zespołów, a wśród najmłodszych U-10 42 ekipy. Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to największe wydarzenie piłkarskie dla dzieci w Europie,
w którym udział wzięło do tej pory ponad 2,5
miliona dziewcząt i chłopców z całego kraju. KP W Sosnowcu odbył się tegoroczny śląski finał turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.

Na ul. Na Mazurkach na Pogoni budowana jest kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do budynków
(do granic posesji). Prace zakończą się z początkiem
wakacji. Koszt to ok. 300 tys. zł. Jeszcze w czerwcu
gotowa będzie kanalizacja sanitarna w rejonie ul.
Tylnej. Budowa blisko dwustu metrów sieci będzie
kosztować ok. 230 tys. zł. Blisko 700 tys. zł. to koszt
robót związanych z przebudową kanalizacji ogólnospławnej w ulicach Wysokiej oraz Kordonowej.
Na zlecenie Sosnowieckich Wodociągów sieć zostanie wymieniona na odcinku prawie trzystu metrów. Dopełnieniem robót będzie wybudowanie
studzienek kanalizacyjnych z klapą burzową. To
niezwykle ważne rozwiązanie, które w przypadku
silnych opadów deszczu uniemożliwi cofanie się
ścieków do budynków. Ostatnim akcentem zmian
będzie wykonanie nowej nawierzchni. Na zadanie
wykonawca ma czas do końca lipca 2022 r. Od kilku tygodni trwają wykopy wzdłuż ulicy Legionów
– na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Warneńczyka
i Witosa. Sosnowieckie Wodociągi zajmują się
wymianą sieci wodociągowej, co z pewnością poprawi jakość wody. Prace są prowadzone w chodniku. Po ich zakończeniu na całym odcinku pojawi się nowa nawierzchnia. Wart prawie pół miliona złotych remont powinien zakończyć się jeszcze
w czerwcu. TOS
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Młodzieżowa Rada już działa
Mariusz Binkiewicz

43 radnych liczy w obecnej kadencji Młodzieżowa Rada Miasta Sosnowca. Młodzi radni mają już za sobą pierwsze sesje, a przed sobą realizację własnych pomysłów
dotyczących miasta.
Sosnowca. Już nieraz korzystaliśmy z podpowiedzi
poprzedników. Wierzę, że i tym razem będzie podobnie. Podsuwajcie nam pomysły, ale także wyrażajcie swoją opinię na temat tego, co wokół was się
dzieje – mówił podczas inauguracyjnej sesji Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Młodzi radni wybrali już swoje prezydium.
Przewodniczącą Rady została Julia Toporkiewicz, uczennica Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlanego. Jej zastępcami są Paulina Kubińska z IX LO im. W. Szymborskiej oraz Oskar
Satora z Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7 Samochodowo–Mechatronicznej. Jakie mają pomysły
na działalność?
– Głos młodzieży jest ważny w społeczeństwie,
dlatego chcemy jak najwięcej wnieść. Mamy nowe

pomysły i myślę, że nasza działalność będzie owocna dla miasta – mówi Julia Toporkiewicz, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca, która zapowiada działania zakładające współpracę seniorów i osób dorosłych z młodzieżą i nowe imprezy w mieście. – Myślę, że będziemy prężnie pracować nad rozwojem Sosnowca i polepszeniem komfortu życia w mieście – dodaje.
Paulina Kubińska zwraca uwagę na problem
ekologii i chęć mobilizacji młodzieży do działalności proekologicznej a rzeczniczka MRMS Alicja Sikorska zapowiada większą aktywizację młodych sosnowiczan do działalności na rzecz miasta.
Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca trwa dwa lata. W obecnym składzie Rada pracować będzie do 2024 roku.

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA SOSNOWCA W KADENCJI 2022-2024
Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca, od lewej: sekretarz Wiktor Brzeski, przewodnicząca Julia
Toporkiewicz, wiceprzewodnicząca Paulina Kubińska, rzeczniczka Alicja Sikorska, wiceprzewodniczący Oskar Satora.

Tomasz Szymczyk

To już jedenasta kadencja Młodzieżowej Rady
Miasta Sosnowca. Wybory, które odbywały się
w działających na terenie miasta szkołach średnich, wyłoniły czterdziestu trzech radnych, któreklama

rzy teraz działać będą na rzecz miasta i sosnowieckiej młodzieży.
– Wszystkim gratuluję wyboru. Koledzy i koleżanki obdarzyli radnych dużym zaufaniem. Reprezentowanie ich to odpowiedzialne zadanie. Cieszę
się, że mogę współpracować z Młodzieżową Radą

Przewodnicząca: Julia Toporkiewicz, wiceprzewodniczący: Paulina Kubińska, Oskar Satora,
sekretarz: Wiktor Brzeski, rzecznik: Alicja Sikorska, członkowie: Natalia Banyś, Iwo Barański,
Oliwia Belka, Marta Bień, Natalia Cupiał, Kacper Duda, Krystian Firek, Martyna Gajda, Jagoda
Gąciarz, Daria Głowacka, Dariusz Gozdek, Julia Grabowska, Filip Hudy, Wiktoria Ilnicka, Julia
Kabalak, Grzegorz Karpiński, Natalia Kijak, Jonasz Kłap, Karolina Kozieł, Mateusz Krogulec,
Karolina Krzyszkowska, Wiktor Marianowski, Dawid Micyk, Szymon Molenda, Mateusz
Mordziołek, Oskar Mrozowicz, Bartosz Nyga, Nikola Osińska, Mateusz Piątkowski, Antonina
Romanowicz, Natalia Ryłko, Krystian Sierka, Szymon Siwek, Oskar Stoch, Piotr Stolarczyk,
Kinga Szeja, Laura Tokarz, Kamil Wojtasiński
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Sosnowice 1902 – niełatwe początki
120 lat temu Sosnowiec – wtedy jeszcze jako Sosnowice – uzyskał prawa miejskie. Z tej okazji zapraszam Państwa do zapoznania się z okolicznościami, które poprzedziły
to ważne historyczne wydarzenie.

Jeden z najstarszych widoków dworca. Doprowadzenie w 1859 roku Drogi Żelaznej
Warszawsko-Wiedeńskiej było jednym z głównych czynników rozwoju Sosnowca.
Pocztówkę udostępnił portal: www.41-200.pl.

Plac Stulecia – popularna Patelnia na widokówce z czasów początku miasta. W głębi
kadru znajduje się hotel Victoria, a za nim kamienica przy ul. Przejazdowej – obecnie
Warszawska 10. W narożnej kamienicy (po prawej) funkcjonował hotel Warszawski
– obecnej ul. 3 Maja 19. Pocztówkę udostępnił portal: www.41-200.pl.

Ulica Główna (1910 r.) – obecnie 3 Maja – widok od strony kościółka kolejowego
w kierunku południowym. Na pierwszym planie hotel Warszawski. Światłodruk
udostępniony przez Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu.

Cukiernia Warszawska, założona w 1880 roku, jeszcze we wsi Sosnowice. Znajdowała
się w miejscu, gdzie obecnie stoi budynek pod adresem 3 Maja 15. Pocztówkę
udostępnił portal: www.41-200.pl.

Już w latach osiemdziesiątych XIX stulecia grupa wpływowych
mieszkańców rozpoczęła starania
o nadanie Sosnowicom praw miejskich. Formalne wnioski w tej sprawie
zostały złożone w 1895 i 1896 roku.
Ten ostatni zawierał nawet bardzo
konkretną propozycję odnośnie nazwy nowego miasta, która na cześć
świeżo koronowanego cara Mikołaja II miała brzmieć: Nikołajgrad. Niestety, nawet tak daleko idąca próba
przypodobania się carowi nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Następnym ważnym posunięciem była
wspólna deklaracja (z dn. 23 czerwca 1897 r.) najzamożniejszych obywateli dotycząca pokrycia kosztów powołania do życia niezbędnych miejskich instytucji. Byli to głównie
przedsiębiorcy różnych branż i narodowości. Na uwagę zasługuje fakt, iż
cudzoziemcy, którzy przyjeżdżali
do Zagłębia robić biznesy, bardzo
często przyjmowali rosyjskie obywatelstwo, co otwierało wiele drzwi i pomagało załatwić wiele spraw.
Sosnowice końca wieku formalnie
były wielokulturową ogromną wsią
noszącą cechy średniej wielkości mia-

sta. Dość dobrze ówczesną sytuację
oddaje opis pióra niezastąpionego zagłębiowskiego kronikarza – Mariana Kantora-Mirskiego:
„Około roku 1898 Sosnowiec,
chociaż jeszcze był wsią, posiadał 6
hoteli: Victoria, Warszawski, Grand,
Saski, Drezdeński i Niemiecki, dwa
teatry – Zimowy na 600 osób i Letni
na 700 osób, nawet dwa zakłady fotograficzne: braci Altmanów i Brodowskiego, dwie cukiernie: Roszkowskiego i Wiśniewskiego, pięć restauracji
pierwszorzędnych: Zarzyckiego, Dajkowskiego, Hoinkisa, Berendta i Szymańskiego, w których kawior na misach podawano, a pieczywa za darmochę tyle, ile gość mógł skonsumować
i napchać w kieszenie. Hej, były to
czasy, były!”.
Jak widać, miejscowość dynamicznie się rozwijała. Jednakże czyniła to
w sposób tyleż żywiołowy, co i chaotyczny. Dla uporządkowania i lepszego kreowania kierunków owego
rozwoju należało pozbyć się statusu
„największej wsi Europy”. Aby to osiągnąć, należało uzyskać prawa miejskie.
Nie wszystkim jednak było to na rękę.
Istniały bowiem siły, które ponoć

czerpały spore profity z istniejącego
status quo. Poniższy tekst pochodzący
z konspiracyjnej gazety Polskiej Partii
Socjalistycznej „Górnik” (nr 2 z 1897
roku) w taki oto sposób tłumaczy
kwestię opieszałości machiny urzędniczej: „Wiadomo że zamiana Sosnowca, Sielc i Dąbrowy na miasto dla
wszystkich jest pożądaną, bo pominąwszy, że carscy urzędnicy tak czy
owak zawsze kraść będą, jednak urządzenia miejskie przydałyby się: bruki,
latarnie, stróże nocni, którzy by pilnowali policji, aby do spółki z opryszkami nie rozbijała, dalej szpitale, rewizja
zdrowotna mieszkań fabrycznych, itp.
Niewielkie to rzeczy, ale każdy przyzna, że potrzebne. Tymczasem K. Danilczuk (naczelnik powiatu będzińskiego M. N.) do spółki z gubernatorem Müllerem sprawę odwleka. (…)
W Piotrkowie ugrzęzła i nawet
do Warszawy jej nie posyłają, a zwłóczą, aby wygrać w czasie. Dlaczegóż
to? Łatwa odpowiedź: najpierw dlatego, że byłoby więcej porządku w powiecie, a tym czasem Danilczukowi
najłatwiej łowić ryby w mętnej wodzie,
nade wszystko zaś chodzi tu o Sosnowiec, w którym, że to leży w pasie gra-

do sprawy. Zarówno determinacji jak
i umiejętności tutejszym elitom nie
brakowało, a wielokulturowy i międzynarodowy charakter Sosnowic
mógł zadziałać tylko na korzyść.
Następnym genialnym pod względem strategicznym ruchem poczynionym w 1900 roku było doprowadzenie do scalenia w jeden organizm
gruntów wsi Pogoń oraz Starego
i Nowego Sosnowca. Nadsołtysem tej
supertrójwsi został Stefan Mrokowski
– działacz społeczny i przedsiębiorca
zarazem. Tak więc kolejne „papiery”
zostały złożone, a przyszłe nowe miasto zyskało dodatkowe terytorium.
Teraz należało uzbroić się w cierpliwość i czekać – pilnując jednocześnie,
aby sprawa „nie przyschła”.
Jak widać, całymi latami trwała wymiana korespondencji pomiędzy „naszą” grupą inicjatywną, naczelnikiem
powiatu będzińskiego, gubernatorem
piotrkowskim, generałem gubernatorem warszawskim i ministerstwem
spraw wewnętrznych w St. Petersburgu. Koniec końców wielka biurokratyczna machina zrodziła wreszcie
owoc, na który z utęsknieniem czekano w mieście – nie mieście nad Czarną Przemszą i Brynicą.
10 czerwca (wg kalendarza juliańskiego), czyli 23 czerwca 1902 roku
car Mikołaj II podpisał akt postanawiający: „Miejscowość Sosnowice powiatu będzińskiego, guberni piotrkowskiej z przylegającymi do niej
miejscowościami
utworzonymi
na ziemiach dworskich posiadłości:
Gzichowa, Sielce i wsiami włościańskimi: Stary Sosnowiec, Pogoń, Ostra
Górka, Sielce, zabudowaniami Radocha, osadą Blumentala wraz z należącymi ziemiami Kolei Warszawsko
– Wiedeńskiej, przekształcić w nieuzyskujące praw powiatu miasto o nazwie Sosnowice”.
Tym samym dla ulokowanych
na 19. kilometrach kwadratowych
gruntów i liczących sobie ok. 60 tys.
mieszkańców Sosnowic nadeszła nowa era. Czas wciąż gna do przodu.
Odchodzą ludzie, przemijają miejsca.
Miasto jednak żyje i zmienia się.
Przychodzą następne pokolenia
sosnowiczan – tych z urodzenia i tych
z wyboru. Z dumą świętujemy kolejne rocznice. Nosimy w sercach gorące uczucia do naszego kawałka świata
urządzonego nad Brynicą i dwiema
Przemszami.

nicznym, nie wolno budować domów.
No i przy owym zakazie wystawiono
jedynego tylko zeszłego lata kilkadziesiąt kamienic, i dziwna rzecz, policja
nie zauważyła budowy trzypiętrowych
narożnych kamienic! No, wypowiedzmy głośno cichą tajemnicę: za każdy
budynek Danilczuk dostaje przeciętnie po 500 rs. łapówki, jest więc za co
oślepnąć. Gdy zaś Sosnowiec zostanie
miastem, to będzie wolno budować
i bez łapówek – w tym cały sęk” *.
Oprócz doprowadzonej do iście
wirtuozyjnego poziomu biurokracji
oraz wszechobecnego łapownictwa
trzeba było dodatkowo zmierzyć się
ze skutkami restrykcji nałożonych
na Królestwo Polskie po klęsce powstania styczniowego. Co prawda,
największa fala popowstaniowych represji już się przetoczyła, to jednak
wciąż blisko było do czasów, gdy polskie miasta masowo były degradowane do statusu wsi. Sosnowiec miał zatem stać się pierwszym nowym mia- Artur Ptasiński,
stem powstałym po 1863 roku. Nie Centrum Informacji Miejskiej
było to zadaniem łatwym do zrealizo* Cytat pochodzi z artykułu Marka Nity pt. „Narodziny
wania. Trzeba było wykazać się sporą Miasta”. Został on zamieszczony w wydanej przez
Muzeum w Sosnowcu w 2002 roku książce
determinacją oraz umiejętnym i dy„Sosnowiec 100 lat dziejów miasta” – praca zbiorowa
pod red. Jana Walczaka.
plomatycznym wręcz podejściem
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Sześć medali mistrzostw Polski dla naszych reprezentantów

Sosnowiec szablą stoi
Sosnowiecka dominacja w rywalizacji szablistów i szablistek trwa w najlepsze. Podczas rozegranych w Warszawie Mistrzostw Polski seniorów nasi reprezentanci zgarnęli
aż sześć medali, w tym wygrywając rywalizację w turniejach indywidualnych. Złoto wywalczyli zawodnicy Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego Zuzanna Cieślar
i Krzysztof Kaczkowski.

Cieślar w walce finałowej turnieju pań okazała się
lepsza od Małgorzaty Kozaczuk (AZS AWF
Warszawa), wygrywając finał 15:12 i tym samym
obroniła tytuł wywalczony przed rokiem. Na podium stanęła także zawodniczka TMS Zagłębie
Sosnowiec Zuzanna Lenkiewicz, która w stolicy
zdobyła brązowy medal. W czołowej ósemce zawodów uplasowały się także Angelia Wątor oraz
Julia Dobińska (obie ZKSz Sosnowiec). Wątor
była 5., a Dobińska 7.
Krzysztof Kaczkowski, nowy mistrz Polski szablistów, w finale rozprawił się z Piotrem Szczepanikiem (MUKS Victor Warszawa). W decydującym pojedynku wygrał 15:8.
– Cóż można powiedzieć po takim sukcesie?
Wielkie, wielkie brawa zarówno dla Zuzanny, jak
i Krzysztofa. Dochowaliśmy się kolejnego pokolenia mistrzów i po raz kolejny pokazaliśmy, że
Sosnowiec rządzi w rywalizacji szablistek i szablistów – nie kryje dumy Leszek Chłosta, trener
ZKSz Sosnowiec.
Do trzech medali wywalczonych w rywalizacji
indywidualnej sosnowiczanie dorzucili trzy kolejne krążki w rywalizacji drużynowej. W turnieju
kobiet srebro wywalczył ekipa TMS Zagłębie Zuzanna Cieślar obroniła wywalczony przed rokiem tytuł mistrzyni Polski w szabli. Podczas tegorocznych
w składzie: Marta Puda, Zuzanna Lenkiewicz, zmagań po złoto sięgnął także jej klubowy kolega Krzysztof Kaczkowski. Zawodnicy Zagłębiowskiego Klubu
Paulina Porada i Zuzanna Porada. TMS w wiel- Szermierczego wraz z trenerem Tomaszem Dominikiem.

LEKKOATLETYKA
Rozalia Malina zajęła trzecie
miejsce w biegu na 5 km podczas mistrzostw Polski U-20,
które odbyły się w Piasecznie.
Reprezentantka MKS-MOS
Płomień Sosnowiec z czasem 17:34.04 sięgnęła po brązowy medal. Dla podopiecznej
trenera Wiesława Paszty był to
debiut na tym dystansie!

KOSZYKÓWKA
Zawodniczki CTL Zagłębie zajęły czwarte miejsce w mistrzostwach Polski U-15. Zespół Michała Batorskiego w turnieju finałowym w walce o brązowy
medal uległ drużynie UKS Fred
Politechnika Gdańsk.
KARATE
Jerzy Pryga z Sosnowieckiego
Klubu Karate wywalczył brązowy medal w kumite 80 kg podczas VIII Akademickich MP.
Sosnowiczanin reprezentował
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. KP

kim finale musiał uznać wyższość KKSz Konin.
Niewiele zabrakło, a w finale mielibyśmy bratobójczy pojedynek dwóch klubów z Sosnowca.
W półfinale ekipa ZKSz uległa jednak późniejszym mistrzyniom 44:45 i drużyna w składzie:
Zuzanna Cieślar, Julia Cieślar, Angelika Wątor
i Julia Dobińska walczyła ostatecznie z powodzeniem o brąz.
Ostatni medal do pokaźnego dorobku dorzucili szabliści Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego. Tomasz Dominik, Krzysztof Kaczkowski,
Michał Kochan, Rafał Ziarnowski awansowali
do finału rywalizacji drużynowej. W pojedynku
decydującym o tytule mistrza Polski sosnowiczanie ulegli ekipie MUKS Victor Warszawa
i do domu powrócili ze srebrnymi medalami.
Ostatecznie dorobek naszych szermierzy to
dwa złote medale, dwa srebrne i dwa brązowe.
Cztery medale wywalczyli zawodniczki i zawodnicy ZKSz Sosnowiec, dwa to dzieło szablistek
TMS Zagłębie.
– Na pewno najwięcej powodów do zadowolenia ma w naszym teamie Zuza Lenkiewicz, która
do brązu w turnieju indywidualnym dorzuciła
srebro w drużynówce. Ekipa z Konina okazała się
za silna, ale wicemistrzostwo Polski to naprawdę
doskonały wynik. Niewiele zabrakło, a o złoto
walczylibyśmy z ZKSz-em – uśmiecha się Andrzej Bil, szkoleniowiec TMS Zagłębie.

Pamiętają o mistrzu
arc UM w Sosnowcu

W skrócie Puchar Polski zostaje
w naszym mieście

arc ZKSz w Sosnowcu

Krzysztof Polaczkiewicz

Po raz czwarty odbył się
w Sosnowcu
Piłkarki Czarnych obroniły wyszły na prowadzenie, którego Międzynarodowy Turniej
wywalczony przed rokiem Pu- jak się później okazało, nie oddały Bokserski im. Henryka
char Polski! Na boisku w Puła- do końcowego gwizdka. Na po- Średnickiego, jedynego
wach sosnowiczanki wygrały czątku drugiej połowy prowadze- Polaka, który sięgnął
ze Śląskiem Wrocław 4:0. nie podwyższyła Nikol Kaletka, po tytuł mistrza świata
Ozdobą finałowej batalii był a w 66. minucie trzecią bramką w boksie amatorskim.

gol zdobyty przez Martynę
Wiankowską bezpośrednio
z rzutu wolnego.
Czarne w tym roku nie zdołały obronić mistrzostwa Polski, ale Pucharu Polski nie oddały. To trzynaste trofeum
w historii klubu. Warto wspomnieć, że sosnowiczanki wystąpiły w finale piąty raz z rzędu. Fani kobiecej piłki ostrzyli
sobie zęby na finał Czarne
– TME SMS Łódź, ale łodzianki, które zdetronizowały
nasz zespół i sięgnęły w tym sezonie po tytuł mistrza kraju,
niespodziewanie przegrały półfinałową batalię z drużyną
z Dolnego Śląska.
W 20. minucie finału sosnowiczanki za sprawą Wiankowskiej

dla Czarnych, a drugą w tym meczu, zdobyła Wiankowska kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego. Wynik spotkania ustaliła
Agnieszka Jędrzejewicz.
Czarne po raz 13. sięgnęły
więc po PP, a dla bramkarki
Czarnych, Anny Szymańskiej,
był to już 15. finał Pucharu Polski! – Na pewno byłyśmy
przed meczem dodatkowo
zmotywowane faktem, że straciłyśmy tytuł mistrza Polski.
Sportowa złość przełożyła się
na postawę w meczu, który bardzo chciałyśmy wygrać. Udało
się i w pewnym procencie zrehabilitowałyśmy się za brak mistrzostwa Polski – powiedziała
po meczu reprezentacyjna
bramkarka Czarnych. KP

Na ringu zaprezentowali się
czołowi bokserzy w różnych kategoriach wagowych, jak również wiekowych. Nie zabrakło
przedstawicieli gospodarzy, pięściarzy Górnika Sosnowiec
z Igorem Soczówką, Mistrzem
Polski Młodzików na czele.
Gościem honorowym turnieju
był Marian Kasprzyk, były
mistrz olimpijski. Nie zabrakło
także byłych gwiazd Górnika
Sosnowiec, jak również wdowy
po pięściarzu, Krystyny Średnickiej.
Henryk Średnicki urodził się
w 1955 roku w Siemianowicach
Śląskich. W tamtejszym Górniku rozpoczynał karierę sportową. Potem bronił barw klu-

Podczas turnieju im. Henryka Średnickiego nie mogło zabraknąć
Ludwika Buczyńskiego, mieszkającego w Sosnowcu byłego trenera
kadry polskich bokserów.

bów z Katowic, Tychów i Jastrzębia-Zdroju, by ostatecznie
znaleźć się w Górniku Sosnowiec, w którym zakończył karierę zawodniczą, a potem pracował jako trener. Średnicki to
do dzisiaj jedyny Polak, który

zdobył złoty medal mistrzostw
świata w boksie. Stało się to
w 1978 roku w Belgradzie.
Zmarł w 2016 roku. W Sosnowcu Średnicki nie tylko
boksował i trenował, ale też
przez wiele lat mieszkał. KP
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Rozrywka

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik
Praw Konsumentów
(32) 296 04 28
Straż Miejska
(32) 266 37 83
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 02
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
991
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87
Miejski Zakład
Usług Komunalnych
(32) 291 79 22
Schronisko dla bezdomnych
zwierząt
(32) 293 75 56
Jednostka terenowa Federacji
Konsumentów w Sosnowcu
(32) 360-11-38
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Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym dolnym
rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy przesyłać
do 25. dnia każdego miesiąca pod adres redakcji:
41200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosowane zostaną
nagrody, które prosimy odbierać osobiście w redakcji.
Wysłanie hasła na adres redakcji, które stanowi rozwiązanie
krzyżówki, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych, związanych
z organizowanym konkursem. Szczegółowe informacje
znajdują się na stronie internetowej gazety w zakładce
„Krzyżówka”.

Poziomo: 1 – góralska kamizelka z kożucha, 5 – z pępkiem
pośrodku, 8 – krzyżówkowa zatoka Morza Czerwonego,
9 – dawna złota moneta francuska, 10 – rumor, 11 – strach,
12 – młodsza epoka kamienna, 14 – córka Kreona, 16 – wyspa
na Morzu Śródziemnym, 17 – wojskowy niedorajda,
19 – szkodliwe dla zdrowia przyzwyczajenia, 21 – pogrzebacz,
22 – twierdzenie, założenie, 25 – młode łosia, 28 – dłużnik
wekslowy, 29 – wyścigówka, góral lub składak, 30 – mocno
rozdrobnione owoce, 32 – starożytne naczynie, 34 – nie
kupuj w nim kota, 35 – kłopoty, 36 – obsługuje
obrabiarkę, 37 – futrzana narzutka, 38 – w parze z matką,
39 – ikrzyca.
Pionowo: 1 – spływa na wyróżnionego, 2 – syn Ikara,
3 – gatunek marchwi, 4 – na nim doniczki z kwiatami,
5 – nieład, 6 – zimowa przeszkoda, 7 – współczesny
przedstawiciel prajaszczurów, 13 – karczmarz,
15 – tajemnicze, odludne miejsce, 18 – płynny środek
Ziemi, 20 – gra na deskach, 23 – nieprawda, 24 – imitacja
rewolweru, 26 – tak kraje, jak mu materii staje,
27 – wieloczynnościowa maszyna do szycia, 28
– międzynarodowa umowa, 31 – dochody, 33 – sypia
na gwoździach.

Rozwiązanie krzyżówki nr 5/2022, EVA WEAVER – LALKI Z GETTA
Ze zwycięzcami w celu odbioru nagrody skontaktujemy się telefonicznie.

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu.

KUPON
krzyżówka nr 6/2022

NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.
Beata SabałaZielińska

Clare Mackintosh

TOPR. Tatrzańska przygoda Zakładnik
(Wyd. Prószyński i Ska)
Zosi i Franka
(Wyd. Prószyński i Ska)

Marcin Margielewski

Wyrwana z piekła talibów
(Wyd. Prószyński i Ska)

Zosia i Franek po raz
pierwszy przyjeżdżają
z rodzicami do Zakopanego.
Dziewczynka ma dopiero
siedem lat, ale wie, czego
chce i jak postawić
na swoim. Jej starszy o trzy
lata brat jest bardziej
nieśmiały. Los chce, że
wynajmują pokoje
w rodzinie ratowników
TOPRu. Gospodarz, pan
Stanisław Gąsienica, jest już
na emeryturze. Jego syn,
Jędrzej, aktywnie działa
w pogotowiu. A wnuk,
jedenastoletni Jaś, pójdzie
pewnie kiedyś w ich ślady.
Rodzina z Warszawy niewiele wie o górach. Jednak jedenaście
dni z ratownikami dużo zmieni. „Mieszczuchy” nauczą się
na własnych błędach, jak bezpiecznie zdobywać Tatry, poznają
prawdziwe akcje TOPRu i historię pogotowia.
W tej książce znajdziecie niewiarygodne, zaskakujące, czasami
smutne, lecz częściej dobrze kończące się historie, które – uwaga!
– zdarzyły się naprawdę.

Lot Londyn – Sydney.
Na pokładzie
stewardesa Mina
próbuje zapomnieć
o problemach
z pięcioletnią córką
i rozpadającym się
małżeństwie. Krótko
po starcie otrzymuje
jednak bardzo
niepokojący list
od anonimowego
pasażera – ktoś
informuje ją, że samolot
nigdy nie dotrze
do celu…
Problem w tym, że
tajemniczy autor notki,
żeby doprowadzić
do katastrofy,
potrzebuje pomocy
samej Miny. Niestety, wie też, jak ją do tego skłonić. Kobieta staje
się zakładniczką. Tymczasem samolot ma lądować w Sydney
za dwadzieścia godzin, podczas których wiele może się jeszcze
zdarzyć...
Najnowsza powieść Mackintosh to klaustrofobiczny thriller, który
zabiera czytelników na pokład, gdzie emocje sięgają zenitu…

Talibowie nie mają
skrupułów. Swój islamski
radykalizm wprowadzają
bezlitośnie i krwawo.
Terroryzowani przez nich
ludzie, by przeżyć,
chwytają się tego, co
z pozoru wydaje się
zupełnie niezrozumiałe.
Nilofar Ayoubi
do trzynastego roku życia
wychowywała się jako
chłopiec. Dzięki temu
mogła się uczyć
i wychodzić na ulice, ale
gdyby talibowie poznali
jej sekret,
prawdopodobnie od razu
by ją zabili.
Nieraz groziła jej śmierć z ich rąk. Kiedy po dwudziestu latach
budowania wolności talibowie znowu przejęli kraj, Nilofar i jej
mąż znaleźli się na liście osób do zabicia i musieli uciekać. Udało
się. Dzięki temu może świadczyć o zbrodniach terrorystów,
którzy znowu rządzą Afganistanem… o okrutnym prawie,
publicznych egzekucjach, uprawach opium, zmuszaniu małych
chłopców do prostytucji i o tym, że kobiety w jej kraju zostały
ostatnimi na placu boju w walce z fundamentalistami.
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HOROSKOP

Jadą po zwycięstwo

KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.)
– Bądź bardziej stanowcza.
Twoja uległość może Ci
przysporzyć kłopotów. Wybierz
się też w końcu na zakupy i zrób
generalne porządki w garderobie.

W Dniu Dziecka, na murawie stadionu GKS Katowice, zespół Teatru
Śląskiego spróbuje pokonać zespół Teatru Zagłębia. Tym razem nie
na polu działań artystycznych, ale podczas meczu w piłkę nożną.
W zespołach zagrają artyści, sportowcy i samorządowcy z Sosnowca
i Katowic. To będzie rewanżowy mecz, ponieważ w ubiegłym roku
zespół Teatru Zagłębia, prowadzony przez prezydenta Sosnowca
Arkadiusza Chęcińskiego, pokonał zespół Teatr Śląskiego 6:2
na stadionie Czarnych Sosnowiec.

WODNIK (20.01. – 18.02.)
– Zabierz przyjaciółkę do kina
i daj jej się wyżalić. Bardzo
potrzebuje twojego wsparcia,
a wstydzi się prosić o pomoc.

Maciej Stobierski

1 środa godz. 16.30 Mecz piłki nożnej: Teatr Śląski – Teatr Zagłębia
3 piątek godz. 18.00 „Baśnie Andersena”
4 sobota godz. 16.00 „Baśnie Andersena”
5 niedziela godz. 12.00 Rodzinna Niedziela Kulturalna: „Baśnie
Andersena” + atrakcje
7 wtorek godz. 19.00 „Król Edyp”
8 środa godz. 19.00 „Utracona cześć Katarzyny W.”
9 czwartek godz. 19.00 „Kreszany”
10 piątek godz. 19.00 „Gniew”
11 sobota godz. 12.00 Letnie warsztaty pszczele
11 sobota godz. 18.00 „Poskromienie złośnicy” + set DJ’ski
(MATJAZZ & KICÓ)
12 niedziela godz. 12.00 Letnie warsztaty pszczele
12 niedziela godz. 18.00 „Nikaj”
14 wtorek godz. 17.00 Dzień Teatromana
18 sobota godz. 11.00 „Powitanie”
18 sobota godz. 13.00 „Powitanie”
19 niedziela godz. 18.00 „Uwaga” (Teatr o. de. la)

Wielki rewanż meczu Teatr Zagłębia – Teatr Śląski

ZAPROSZENIA
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa podwójne
zaproszenia na spektakl „Król Edyp” w dniu 7 czerwca (wtorek)
o godz. 19.00 oraz dwa podwójne zaproszenia na spektakl
„Poskromienie złośnicy” w dniu 11 czerwca (sobota) o godz. 18.00.

Czerwcowe granie

BILETY DO KINA
Dla naszych Czytelników w siedzibie redakcji czekają pojedyncze
wejściówki do kina „Helios”. Do odebrania od 31 maja,
w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 9.00 do 15.00.
reklama

RYBY (19.02. – 20.03.) – Nowy
partner próbuje Tobą
manipulować. Postaw sprawę
jasno i nie daj się
wykorzystywać. Zastanów się, czy
na pewno chcesz ciągnąć ten związek.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Dobra
passa trwa. Wykorzystaj
przypływ energii i spożytkuj go
w jakiś szalony sposób. Nie bój
się wyzwań i nietypowych
propozycji. To dobry moment na spełnienie
marzeń i własnych zachcianek.
BYK (20.04. – 22.05.) – Będziesz
mieć teraz sporo wolnego czasu,
który wykorzystaj z rodziną.
Długie letnie spacery, wieczory
w ogrodzie i weekendowe wycieczki
sprawią, że wasza relacja znacznie się
poprawi.

Pierwsze osoby, które zadzwonią do naszej redakcji i podadzą swoje imię i nazwisko,
otrzymają zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie teatru. Warunkiem odebrania
biletu jest zapłacenie za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.
W sprawie zaproszeń prosimy dzwonić od 30 maja.

Impreza artystyczna pod nazwą LGPT, czyli Letnie Granie Przedstawień Teatralnych, podczas której Teatr Zagłębia prezentuje
spektakle premierowe w mijającym sezonie artystycznym, rusza
już 7 czerwca i potrwa do 12 czerwca.
Podczas tegorocznej edycji widzowie będą mieli okazję zobaczyć
spektakle: „Król Edyp” „Utracona cześć Katarzyny W.”, „Kreszan”,
„Gniew”, „Poskromienie złośnicy” oraz „Nikaj”.
Przy teatrze działa także plenerowa kawiarnia. – Miejsce będzie czynne godzinę przed każdym spektaklem i po jego zakończeniu. Są leżaki,
lody oraz bogata oferta barowa. Dodatkowo w sobotę 11 czerwca o godzinie 20.00 w kawiarni czeka nas set DJ-ski MATJAZZA & KICÓ – zapowiada Filip Jałowiecki z Działu Programowego Teatru Zagłębia.
Podczas przeglądu odbędą się także przygotowane dla dzieci
„Letnie Warsztaty Pszczele” na temat życia pszczół, które już drugi
rok zamieszkują teatralną pasiekę. Zapisy przyjmuje Agata Kędzia:
edukacja@teatrzaglebia.pl. ST
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BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.)
– Zacznie doskwierać Ci
samotność… Nie szukaj jednak
nikogo na siłę. Spróbuj
odświeżyć dawne znajomości. Czeka
Cię też wyjazd niespodzianka!
Losy rewanżowego spotkania rozstrzygną się na stadionie w Katowicach.

Sylwia Turzańska

nach zagrają dwie piłkarki klubów Czarni
Sosnowiec i GKS Katowice. Dodatkowo,
Rewanż jest kontynuacją projektu Zagłę- oprócz piłkarek Czarnych, naszą drużynę
bie//Śląsk – inicjatywy opartej o współpra- zasilą także aktorka Teatru Zagłębia Micę dwóch czołowych teatrów Zagłębia Dą- rosława Żak, Cezary Podraza, mistrz świata w kickboxingu i Karolina Churas, reprebrowskiego i Górnego Śląska.
– Zapraszamy do Katowic na mecze re- zentantka Polski w hokeju na lodzie oraz
wanżowy. Na przeciwko siebie staną dru- Przemysław Żarski, autor kryminałów
żyny artystów i samorządowców Śląska – zdradza Paweł Ptak z Działu Programoi Zagłębia. Wynik meczu jeszcze nie jest wego Teatru Zagłębia.
znany i przesądzony, dlatego musicie pańMecz rozpocznie się o godz. 16.30.
stwo przyjść. Liczymy na silny doping ki- Wstęp jest wolny.
biców, bo wiadomo, że kibice, podobnie
To nie koniec wydarzeń zaplanowanych
jak widzowie, są dwunastym zawodnikiem na ten dzień. Jeszcze przed meczem aktona boisku. Bardzo prosimy o wsparcie rzy i aktorki Teatru Zagłębia będą uczest– zaprasza Jacek Jabrzyk, zastępca dyrek- niczyć w „Błękitnym marszu”, który rano
tora Teatru Zagłębia w Sosnowcu, który przejdzie ulicami Sosnowca. Marsz organipoprowadzi po zwycięstwo sosnowiecką zowany jest w duchu solidarności z osobami ze spektrum autyzmu oraz z zespołem
drużynę
Zawodnicy rozegrają dwie połowy, każ- Aspergera przez Szkołę Podstawową nr 6
dą po 30 minut. – Wiadomo że w druży- im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu.

Kabarety w Muszelce
Miłośnicy kabaretów już teraz powinni
zarezerwować w swoich kalendarzach
piątek 24 czerwca. Tego dnia świętować
będzie można nie tylko początek wakacji, bowiem w am fiteatrze Muszelka
w parku Kuronia w Kazimierzu Górniczym odbędzie się kolejny Sosnowiecki
Iwent Komediowy, czyli cykliczne już
występy kabaretów w stolicy Zagłębia
Dąbrowskiego. Gwiazdą tegorocznego
SIK-u będzie znany i lubiany lubelski
kabaret Ani Mru Mru w składzie Mi-

chał Wójcik, Marcin Wójcik i Waldemar Wilkołek. Oprócz tej grupy na scenie Muszelki pojawią się również kabaret No waki z Zielo nej Gó ry, kaba ret
Czesuaf z Po zna nia oraz Zdol ni
i Skromni, zwycięz cy ubiegło rocz nej
Rybnickiej Jesieni Kabaretowej. Imprezę poprowadzą Klaudia Halejcio i Łukasz Zaczek. Bilety kosztują 90 złotych.
Można je nabyć poprzez stronę internetową biletyna. pl lub w Miejskim Domu
Kultury Kazimierz. TOS

RAK (22.06. – 22.07.) – Sprawy
zawodowe powoli się normują.
Nie licz jednak na długie
wakacje, bo wciąż musisz
pracować na swoją pozycję.
Korzystaj z każdej wolnej chwili i ciesz się
tym, co masz.
LEW (23.07. – 23.08.) – Ktoś
ewidentnie próbuje zwrócić
Twoją uwagę. Nie bądź obojętna
na zaczepki i daj się zaprosić
na niezobowiązujący spacer.
Najwyższa chwila na zmiany – nie bój się ich.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Zadbaj
o siebie i swoich najbliższych.
Lato sprzyja lepszej diecie
i większej aktywności
na świeżym powietrzu. Będziesz
tryskać energią, którą postaraj się dobrze
spożytkować.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Mniej
planuj, więcej działaj. Nie
zastanawiaj się nad sensem
każdej zachcianki, tylko od razu
je spełniaj. Kiedy jak nie teraz?
Przyniesie Ci to dużo radości i spełnienia.
SKORPION (23.10. –21.11.)
– Dostaniesz niespodziewaną
propozycję pracy. Przemyśl
wszystkie za i przeciw i podejmij
odpowiednią decyzję. Zabierz
ukochaną do kina i postaraj się znaleźć dla
niej wreszcie więcej czasu.
STRZELEC (22.11. – 21.12.)
– Czeka Cię intensywny okres
pod względem wyjazdów
i imprez. Zaplanuj wszystko
odpowiednio wcześniej,
by nic Cię nie zaskoczyło. Będziesz
czuła się spełniona zawodowo
i towarzysko.
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